ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 5 de agosto de 2016
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. David Regades Fernández
Mª José Caride Estévez
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:
Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez

Invitados
D. José Manuel Fernández Pérez
Na Casa do Concello de Vigo, ás once horas e cincuenta minutos do día cinco de
agosto de dous mil dezaseis e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr.
Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a
Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión
EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos
membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(829).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(830).OUTORGAMENTO DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE AVALIACIÓN
INDIVIDUALIZADA DESTINADAS A PROPORCIONAR, MEDIANTE A
UTILIZACIÓN DE BONO-TAXI, UN MEDIO ALTERNATIVO DE TRANSPORTE
ADAPTADO A PERSOAS AFECTADAS POR GRAVES DISCAPACIDADES NA
SÚA MOBILIDADE-2016. EXPTE. 119563/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
5.06.16, dáse conta do informe-proposta de data 19.07.16, asinado pola técnica
responsable do Programa, a xefa do Servizo de Benestar Social, o xefe da Área de
Política Social, a concelleira delegada de dita Área, e o asesor xurídico adxunto de
Benestar Social, que di o seguinte:
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Tramitado o correspondente expediente de convocatoria de subvencións en réxime de
avaliación individualizada destinadas a proporcionar, mediante a utilización de bono-taxi, un
medio alternativo de transporte adaptado a persoas afectadas por graves discapacidades na
súa mobilidade, resultan os seguintes feitos:
Primeiro.- Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 6 de maio de 2016 ( BOP núm
101 de 27/05/2016), convócanse subvencións en réxime de avaliación individualizada
destinadas a proporcionar, mediante a utilización de bono-taxi, un medio alternativo de
transporte adaptado a persoas afectadas por graves discapacidades na súa mobilidade.
A base 6ª apartado- f- da convocatoria, establece que os recursos económicos teranse en
conta para establecer a lista de concesión do bono-taxi, que será por orden inverso á contía
da renda per cápita mensual da unidade familiar.
Segundo.- Presentáronse 138 solicitudes, e como resultado da súa valoración, 115
cumpren os requisitos da convocatoria, ordenándose por ingresos de menor a maior, en
función da renda percápita familiar mensual.
O orzamento da convocatoria non é suficiente, polo que propóñense para a concesión da
axuda ás 85 primeiras persoas do listado e 30 para a lista de agarda . Por último,
propóñense para desestimación 23 por non cumprir os requisitos da convocatoria.
Esta en poder da concellería documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos dos
115 solicitantes da lista de concesión e lista de agarda.
Terceiro.- Que existe crédito adecuado e suficiente, na aplicación orzamentaria
2310.4800011, “Subvención taxis discapacitados ”, no vixente orzamento de gastos de
Política de Benestar, por un total de 25.000,00 euros, número de documento contable RC201500012231 para a concesión das axudas do Anexo I
Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
– Conceder as subvencións do bono-taxi ás 85 persoas que reúnen os requisitos
necesarios para obter a condición de usuario de bono-taxi segundo o establecido la lei
9/2007. Achéganse no Anexo I que comenza por “ 39513620B” cunha renda percápita
mensual de 41,67€ e finaliza por “ 76913618P” cunha renda percápita mensual de 774,42€,
por cumprir os requisitos estipulados na base sexta da convocatoria e existir orzamento para
a concesión.
As subvencións pagaranse con cargo á aplicación orzamentaria
2310.4800011,
“Subvención taxis discapacitados ” por importe de 25.000,00 euros, segundo documento
RC-201500012231
A contía por beneficiario será como máximo 300,00€ e mínimo 100,00€ , ata o 21 de
decembro de 2016(o día 22 xa non estará operativa a tarxeta).
Capacidade económica usuario :
Entre 0 e 750,00€
Entre 751,00€ e 1.000,00€
Entre 1.001,00€ e 1,331,27€

Importe da subvención bono-taxi
300,00 €
200,00 €
100,00 €
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ANEXO I- Proposta de concesión ano 2016

DNI

Total Rdtos/mes percápita

SUBVENCIÓN

1 39513620B

41,67

300,00 €

2 39468326G

201,76

300,00 €

3 36050502A

242,13

300,00 €

4 36028070L

246,11

300,00 €

5 53187930Q

246,13

300,00 €

6 Y0416245M

365,90

300,00 €

7 X2828032K

396,16

300,00 €

8 53817084M

411,65

300,00 €

9 76695685T

426,94

300,00 €

10 11489249J

429,00

300,00 €

11 35855324A

429,00

300,00 €

12 35975788Q

444,05

300,00 €

13 36045959Z

444,05

300,00 €

14 36073270R

444,05

300,00 €

15 36169802W

444,05

300,00 €

16 41396512P

444,05

300,00 €

17 53190760V

444,05

300,00 €

18 76992949N

444,05

300,00 €

19 34214404H

456,00

300,00 €

20 39488666N

458,45

300,00 €

21 35982619Q

464,06

300,00 €

22 35789431M

482,04

300,00 €

23 32611300Z

490,63

300,00 €

24 36133858F

499,97

300,00 €

25 34913750A

506,06

300,00 €

26 36043816X

548,90

300,00 €

27 36070723F

548,90

300,00 €

28 36148632S

548,90

300,00 €

29 77419851B

580,87

300,00 €

30 35793995S

593,33

300,00 €

31 35955960Z

596,93

300,00 €

32 35456799E

601,37

300,00 €

33 36090921B

606,76

300,00 €

S.extr.urx. 5.08.16

DNI

Total Rdtos/mes percápita

SUBVENCIÓN

34 34547781X

613,34

300,00 €

35 47650215B

614,26

300,00 €

36 53818830A

634,63

300,00 €

37 36050649N

637,01

300,00 €

38 35492458P

652,31

300,00 €

39 35894431X

652,31

300,00 €

40 32670803Q

655,50

300,00 €

41 X2616466D

655,74

300,00 €

42 359479747L

657,49

300,00 €

43 36044739J

657,49

300,00 €

44 36068069K

657,49

300,00 €

45 36079762F

657,49

300,00 €

46 36146312H

657,49

300,00 €

47 36165480G

657,49

300,00 €

48 36168433J

657,49

300,00 €

49 36175815N

657,49

300,00 €

50 39459453D

657,49

300,00 €

51 53178146F

657,49

300,00 €

52 53178844S

657,49

300,00 €

53 53190128Y

657,49

300,00 €

54 53973362K

657,49

300,00 €

55 35869065J

661,07

300,00 €

56 36036349H

661,35

300,00 €

57 39451293Z

664,40

300,00 €

58 36073841C

679,53

300,00 €

59 35875872N

692,83

300,00 €

60 35903557M

694,45

300,00 €

61 53194871B

701,29

300,00 €

62 35922995P

701,37

300,00 €

63 35922539N

705,47

300,00 €

64 35945183R

706,89

300,00 €

65 35956091F

708,45

300,00 €

66 35972118A

718,92

300,00 €

67 35822893W

722,20

300,00 €

68 08968678N

732,37

300,00 €
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Total Rdtos/mes percápita

DNI

SUBVENCIÓN

69 35971563T

734,88

300,00 €

70 02449683E

738,38

300,00 €

71 34558850Q

738,38

300,00 €

72 35877401T

738,38

300,00 €

73 35891593R

738,38

300,00 €

74 35919146T

738,38

300,00 €

75 35955404X

738,38

300,00 €

76 36018881F

738,38

300,00 €

77 35933255X

738,62

300,00 €

78 35538695S

741,56

300,00 €

79 34479221J

743,38

300,00 €

80 35822271R

745,26

300,00 €

81 35498087W

751,58

200,00 €

82 35812868M

770,68

200,00 €

83 34886825B

774,42

200,00 €

84 36129843V

774,42

200,00 €

85 76913618P

774,42

200,00 €
25.000,00 €

2.- Aprobar a lista de agarda que se achega no Anexo II que inicia por “34140864D”
cunha renda percápita mensual de 776,53€ e finaliza por “34718058H” cunha renda
percápita mensual de 1.318,30€

ANEXO II- Proposta de lista de agarda 2016
Nº
ORDE

DNI

Total Rdtos/mes
percápita

SUBVENCIÓN

1 34140864D

776,53

200,00 €

2 35938249J

778,85

200,00 €

3 36087139R

781,04

200,00 €

4 35524589P

784,22

200,00 €

5 36004109R

790,29

200,00 €

6 35939523E

800,86

200,00 €

7 35914159G

803,70

200,00 €

8 76841121F

830,85

200,00 €
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Nº
ORDE

DNI

Total Rdtos/mes
percápita

SUBVENCIÓN

9 36109282H

834,54

200,00 €

10 35856138N

841,51

200,00 €

11 34438882Q

849,61

200,00 €

12 11993432J

859,49

200,00 €

13 35259563B

874,24

200,00 €

14 35910796E

886,69

200,00 €

15 36035051P

898,75

200,00 €

16 35898647V

911,06

200,00 €

17 35823847J

917,86

200,00 €

18 35818856J

923,66

200,00 €

19 35862790V

967,88

200,00 €

20 35999963H

984,59

200,00 €

21 34661642K

990,83

200,00 €

22 54233136X

1001,37

100,00 €

23 13797171T

1045,53

100,00 €

24 34519452V

1114,60

100,00 €

25 35958496C

1156,32

100,00 €

26 00007002X

1160,23

100,00 €

27 35832112M

1188,23

100,00 €

28 35880935S

1192,98

100,00 €

29 36131803E

1236,09

100,00 €

30 34718058H

1318,30

100,00 €

3.- Desestimar as subvencións que se achegan no listado do Anexo III que inicia por
”09975030E” e finaliza por “76807251Q” reseñándose en cada un deles o motivo da súa
desestimación.
Anexo III- Proposta de solicitudes desestimadas 2016
Nº
ORD
E

DNI
POR INCUMPRIR

1

09975030E

Base 6ª. d) Constar como titular de vehículo automóbil
propio Base 6ª.e) Dispor duns ingresos per cápita
brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€
anuais ou 1.331,27 mensuais

2

34458424P

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais
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Nº
ORD
E

DNI
POR INCUMPRIR

3

34712010L

Base 6. d) Constar como titular de vehículo automóbil
propio

4

34873570G

Base 6. d) Constar como titular de vehículo automóbil
propio

5

35274073P

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais

6

35501305T

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais

7

35824707E

Por estar presentada o día 30/06/2016 fora do prazo establecido (do 8 ao 27 de xuño)

8

35831693Q

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais

9

35856486S

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais

10

35872394F

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais

11

35880502L

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais

35898591F

Base 6ª.c) Non ter recoñecida a condición legal de minusvalía que afecte gravemente á súa mobilidade, non
podendo utilizar os transportes públicos colectivos e así
se acredite no certificado oficial de minusvalía, emitido
polo Equipo de Valoración e Orientación (EVO) dependente da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia (baremo Real Decreto 1971/1999 A, B, C ou a partir
de 7 puntos polos apartados D,E,F,G,H).

13

35911784K

Base 6ª. d) Constar como titular de vehículo automóbil
propio Base 6ª.e) Dispor duns ingresos per cápita
brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€
anuais ou 1.331,27 mensuais

14

35938294N

Base 6. d) Constar como titular de vehículo automóbil
propio

15

359851117F

Base 6. d) Constar como titular de vehículo automóbil
propio

12

S.extr.urx. 5.08.16

Nº
ORD
E

DNI
POR INCUMPRIR

16

36039745X

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais

17

36047906Y

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais

18

36051848S

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais

19

36158446P

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais

20

53198653K

Base 6. d) Constar como titular de vehículo automóbil
propio

21

76610901V

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais

22

76803519X

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais

23

76807251Q

Base 6ª e) Dispor duns ingresos per cápita brutos superiores a 2,5 do IPREM vixente (15.975,30€ anuais ou
1.331,27 mensuais

4.- Notificar o acordo a todas as persoas interesadas , con indicación de que contra a
presente resolución poderá interpoñerse , potestativamente recurso de reposición perante o
mesmo órgano que as ditou no prazo dun mes ou, directamente , recurso contenciosoadministrativo perante os xulgados do contencioso-administrativo de Vigo, no prazo de dous
meses. Os prazos contaranse a partir do día seguinte ó das respectivas notificacións .»
Non obstante, a Xunta de Goberno Local adopte o acordo que estime oportuno.

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

3(831).ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS DAS AUTORIZACIÓNS DOS
POSTOS DE VENTA AMBULANTE DOS MERCADILLOS DE BOUZAS E COIA.
EXPTE. 1439/110.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
5.08.16, dáse conta do informe-proposta de data 4.08.16, asinado polo xefe do
Servizo de Comercio, o secretario xeral do Pleno e o concelleiro delegado de
Comercio, que di o seguinte:
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A Xunta de Goberno Local, en reunión de data 21 de xuño do presente ano, aprobou as
Condicións para autorizacións municipais de dominio público para a instalación de postos de
venda ambulante nos mercadillos de COIA (A Bouza) e BOUZAS.
Aberto o prazo de presentación de solicitudes o concelleiro delegado de Comercio, mediante Resolución de data 7 de xullo, admitiu a trámite a totalidade das solicitudes presentadas.
De conformidade coas Condicións aprobadas pola Xunta de Goberno Local e co disposto no
artigo 72.2 da Lei, 13/2010, de 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia, a Concellería Delegada requiriu as distintas persoas físicas ou xurídicas provisionalmente admitidas ao
obxecto de que no prazo dez días hábiles presentaran no Rexistro Xeral do Concello escrito
aportando a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos manifestados na
Declaración Responsable por eles presentada relativos a:
a) Xustificante da súa situación de alta no réxime correspondente da Seguridade Social tendo satisfeito as súas obrigas fronte á Tesourería da Seguridade Social.
b) Xustificante da súa situación de alta, os efectos do Imposto de Actividades Económicas,
no censo de empresarios, profesionais e retenedores, mediante a presentación na Axencia
Estatal Tributaria de declaracións de alta no modelo 036 ou no modelo 037 (declaración
censal simplificada).
c) Xustificante de ter recibido formación necesaria en materia de manipulación de alimentos
conforme á normativa vixente (No caso de venda de alimentos).
d) Documentación acreditativa da subscrición de seguro de responsabilidade civil que cubra
calquera risco derivado do exercicio da actividade comercial.
O prazo dos dez días hábiles outorgado concluíu o pasado 20 de xullo; tras o exame e estudio da documentación aportada o concelleiro delegado de Comercio, mediante Resolución
de data 27.07.2016, identificou os para os mercadillos citados e para as distintas actividades
que neles se levan a cabo, os solicitantes que aportaron a totalidade da documentación requirida e os solicitantes que non o fixeron, sinalando neste caso os requisitos que non se
cumpriron. Na mesma Resolución informouse os solicitantes que aportaron a documentación requirida que o sorteo da localización concreta dos postos nas distintas actividades e
nos distintos mercadillos tería lugar o o día 29 de xullo ás 11.00 horas na sá de conferencias
do antigo Reitorado, rúa Oporto nº 1 de Vigo.
Na data citada e no lugar indicado realizouse o sorteo; procede, en consecuencia, adxudicar
os distintos postos segundo consta na Acta do sorteo incorporada o expediente incoado;
neste sentido proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO: Dar por concluído o procedemento de pública concorrencia para o outorgamento de autorizacións municipais de dominio público para a instalación de postos de venda ambulante nos mercadillos de COIA (A Bouza) e BOUZAS resultando do mesmo as seguintes
autorizacións:
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SEGUNDO: A Concellería Delegada de Comercio expedirá a correspondente TARXETA
ACREDITATIVA (documento normalizado) da autorización procedendo a súa entrega os distintos comerciantes autorizados que a expoñerán o público en lugar visible durante o exercicio de la actividade.
TERCEIRO: A Concellería Delegada de Comercio comunicará o Rexistro Galego de Comercio os datos dos distintos vendedores autorizados a efectos da súa correspondente inscrición.
CUARTO: Na presente anualidade (2016) as taxas municipais pola utilización privativa de
dominio público devengaranse a partires da data do presente acordo; a Administración municipal notificará os distintos vendedores autorizados a liquidación tributaria que corresponda ata o día 31 de decembro.
QUINTO: Infórmase que segundo a Ordenanza fiscal municipal nº 32, Reguladora das taxas
por aproveitamentos especiais con instalación de postos de venda na vía pública, o importe
da taxa para o mercadillo de COIA (A Bouza) ten unha cota de 1,40 euros/m2/día. O mercadillo de BOUZAS devengará a taxa municipal vixente en cada momento, sendo o importe
establecido de 2,05 euros/m2/día.
SEXTO: As autorizacións se outorgan ata o 31 de decembro do ano 2021, non obstante serán obxecto de renovación anual a data de 1 de febreiro de cada ano mediante acordo expreso da Xunta de Goberno Local sempre e cando o Concello acredite o pago das taxas devengadas no ano anterior. A renovación anual atópase condicionada á vixencia e cumprimento dos requisitos previstos no artigo 72.2 da Lei, 13/2010, de 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia.
SÉTIMO: Os solicitantes non autorizados identificados nos apartados SEGUNDO e CARTO
da Resolución de data 27.07.2016 incluiranse nunha “lista de espera” que poderá dar lugar
a posteriores autorizacións sempre e cando tales persoas acrediten os requisitos que constan nas Condicións aprobadas pola Xunta de Goberno Local. No suposto de que se acordaran novas autorizacións os agora autorizados, e pola orde do sorteo realizado, terán preferencia na elección dos postos que hoxe se atopan vacantes.
OITAVO: O presente acordo anunciarase nun dos diarios oficiais de maior tirada no municipio e publicarase na súa integridade no portal web do Concello de Vigo e no Taboleiro de
Editos.
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NOVENO: Os sucesivos actos administrativos que podan ditarse no presente procedemento
notificaranse os interesados a través da sede electrónica (portal web) do Concello de Vigo
DÉCIMO: O presente acordo é un acto de trámite cualificado, contra o mesmo cabe
interpoñer recuso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que o adopta no prazo
dun mes contado a partires do día a súa publicación na páxina web do Concello de Vigo ou
recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados de dita Xurisdición no prazo dos dous
meses seguintes sen que ambos podan simultanearse.

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

4(832).INFORME SOBRE O RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN INTERPOSTO POLA UTE GESTIÓN ESCUELAS INFANTILES
MUNICIPALES CONTRA O ACORDO DE EXCLUSIÓN DO PROCEDEMENTO
ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO PARA A XESTIÓN DA EIM DE
SANTA MARTA-CASCO VELLO. EXPTE. 17500/332.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data
4.08.16, asinado pola xefa do Servizo de Contratación, que di como se transcribe de
seguido:
NORMATIVA DE APLICACIÓN
•

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), de aplicación
non que non se opoña ao TRLCSP.

•

Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral
da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RLCAP), de aplicación non que
non se opoña ao TRLCSP.

•

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL).

•

Real Decreto-Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).

•

Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
do Procedemento Administrativo Común (LRJAP).
Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF).
Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento aberto
para a contratación de servizos para a xestión da Escola infantil municipal de Santa

•
•
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•

•
•
•

Marta-Casco Vello, aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local o 8 de abril de
2016 (PCAP).
Prego de prescricións técnicas que rexe o procedemento aberto para a contratación
de servizos para a xestión da Escola infantil municipal de Santa Marta-Casco Vello,
aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local o 8 de abril de 2016 (PPT).
Lei 18/1982, de 26 de maio, sobre Réxime Fiscal de Agrupacións e Unións
Temporais de Empresas e das Sociedades de Desenvolvemento Rexional (LUTE).
Real Decreto de 24 de xullo de 1889, Código Civil (CC).
Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa
(LJCA).

ANTECEDENTES
Primeiro.- En data 8 de abril de 2016, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo,
aprobou o expediente de contratación, por procedemento aberto, dos servizos para a
xestión da Escola infantil municipal (EIM) de Santa Marta-Zona vella, o gasto, os Pregos de
prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares e acordou a apertura do
procedemento de licitación. A licitación foi obxecto de publicación en en o perfil do
contratante do Concello en data 19 de abril de 2016, no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra, o 29 de abril e no Diario Oficial de Galicia, o 6 de maio. Presentaron ofertas, no
prazo conferido ao efecto, os seguintes licitadores: COLEXIO Os MILAGRES, S.L.; ARASTI
BARCA M.A.,S.L.; AURORA, PILAR E ANA,S.L.; UTE GESTION ESCOLAS INFANTÍS
MUNICIPAIS; CLECE, S.A. e ANA NAYA GARCIA,S.L.
Segundo.- En data 25 maio a Mesa de contratación do Concello de Vigo procedeu á
apertura do sobre A: documentación persoal. Tras a cualificación da mesma, acordouse:
•

Admitir no procedemento a COLEXIO Os MILAGRES, S.L.; ARASTI
M.A.,S.L.

BARCA

•

Solicitar subsanación da documentación a AURORA, PILAR E ANA,S.L.; UTE
GESTION ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS; CLECE, S.A. e ANA NAYA
GARCIA,S.L.

Terceiro.- En data 1 de xuño, a Mesa de contratación, tras revisar a documentación
achegada polos licitadores durante o prazo de subsanación acordou:
•

Admitir inicialmente no procedemento a AURORA, PILAR E ANA,S.L.;CLECE, S.A. e
ANA NAYA GARCIA,S.L

•

Excluír a oferta presentada pola UTE GESTION ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS,
xa que a UTE “constituíuse para a execución dun contrato concreto e por tanto
carece de capacidade de obrar tal e como esixe a lexislación contractual e a cláusula
8 do PCAP.

Cuarto.- En data 14 de xuño de 2016, a Mesa de contratación, en acto público procedeu á
apertura do “sobre B: proposición avaliable mediante xuízo de valor”, e acordou solicitar
informe sobre o mesmo ao servizo de Educación. O informe do técnico do servizo de
Educación, de data 7 de xullo de 2016, é aceptado pola mesa, en sesión de 13 de xullo de
2016.
Quinto.- En data 15 de xuño de 2016, a Mesa de contratación, informada pola xefa do
servizo de Contratación da falta de notificación do acordo de exclusión e da posibilidade de
que a UTE excluída formulase recurso acordou “requirir ao Servizo de Contratación para
que proceda, o máis axiña posible, á notificación da exclusión do procedemento á UTE
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Xestión Escolas Infantís Municipais e suspender a tramitación do expediente ata que
transcorra o prazo para a interposición dun posible recurso”. O citado acordo de exclusión
foi notificado nesa mesma data.
Sexto.- En data 28 de xullo de 2016, Dna. Olga Carmen Zaragozá Giner, en nome e
representación da UTE XESTIÓN ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS (en diante GEIM ou o
recorrente), en senllos escritos presentados no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, anuncia
e interpón recurso especial en materia de contratación contra a exclusión da súa
representada do procedemento aberto para a contratación de servizos para a xestión da
Escola infantil municipal de Santa Marta-Casco Vello, por acordo da Mesa de contratación
do Concello de Vigo, adoptado en sesión de 1 de xuño de 2016. Acordo que lle foi notificado
o 15 de xullo do mesmo ano.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
-IObxecto deste recurso especial en materia de contratación
É obxecto da presente impugnación o acordo da Mesa de contratación do Concello de Vigo,
adoptado en sesión de 1 de xuño de 2016, de exclusión da UTE XESTIÓN ESCOLAS
INFANTÍS MUNICIPAIS do procedemento aberto para a contratación de servizos para a
xestión da Escola infantil municipal de Santa Marta-Casco Vello.
-IILexislación aplicable
É preciso comezar por determinar a lexislación aplicable ao presente contrato. Os contratos
réxense en canto aos seus efectos, cumprimento e extinción, incluída a súa duración e
réxime de prórrogas, polo establecido no propio contrato e no prego de cláusulas
administrativas particulares e pola lexislación vixente no momento en que foron celebrados
(disposición transitoria primeira do TRLCSP e disposición transitoria segunda do Código
Civil). En consecuencia, o presente contrato réxese polas seguintes disposicións:
•

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), de aplicación
non que non se opoña ao TRLCSP.

•

Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RLCAP), de aplicación non
que non se opoña ao TRLCSP.
-IIICompetencia do TACRC para a resolución do recurso

A lexislación de contratos (artigos 40 a 49 TRLCSP) regula un recurso especial en materia
de contratación, que substitúe aos recursos administrativos comúns para a impugnación de
determinados actos adoptados nos procedementos de adxudicación de contratos suxeitos a
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regulación harmonizada, contratos de servizos de contía igual ou superior a 209.000 euros
(suposto no que pode encadrarse o presente procedemento) ou contratos de xestión de
servizos públicos suxeitos a regulación harmonizada.
A interposición previa deste recurso é potestativa (artigo 40.6 TRLCSP), podendo os
interesados interpor directamente recurso contencioso-administrativo.
No ámbito das Corporacións Locais, a competencia para resolver os recursos será
establecida polas normas das Comunidades Autónomas cando estas teñan atribuída
competencia normativa e de execución en materia de réxime local e contratación (artigo
41.4 TRLCSP), como é o caso da Comunidade autónoma galega, á que pertence este
Concello.
En virtude do Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Facenda e Administracións
Públicas e a Comunidade Autónoma de Galicia sobre atribución de competencia de recursos
contractuais, de 7 de novembro de 2013, atribúese pola citada Comunidade ao Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuais “a competencia para a tramitación e
resolución dos recursos, solicitudes de adopción de medidas provisionais e cuestións de
nulidade dos actos do procedemento de adxudicación e contratos a que se refiren os artigos
40.1,43 e 47 do TRLCSP (...)”.
-IVExame da concorrencia dos requisitos esixidos pola lei para a admisión do recurso
Aínda que a tarefa de analizar si concorren no presente recurso os requisitos obxectivos,
subxectivos, formais e temporais para a admisión do mesmo correspóndelle ao Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuais, é de interese para o órgano de
contratación coñecer esta circunstancia a efectos de formular alegacións non presente
informe no caso de que non concorran e, no seu caso, solicitar do Tribunal a inadmisión do
recurso.
En canto os requisitos obxectivos, son susceptibles deste recurso especial os seguintes
actos ditados no curso dos procedementos citados no parágrafo anterior (artigo 40.2
TRLCSP):
a) Os anuncios de licitación, os pregos e os documentos contractuais que
establezan as condicións que deban rexer a contratación.
b) Os actos de trámite adoptados no procedemento de adxudicación, sempre que
estes decidan directa ou indirectamente sobre a adxudicación, determinen a
imposibilidade de continuar o procedemento ou produzan indefensión ou
prexuízo irreparable a dereitos ou intereses lexítimos. Consideraranse actos de
trámite que determinan a imposibilidade de continuar o procedemento os actos
da Mesa de Contratación polos que se acorde a exclusión de licitadores.
c) Os acordos de adxudicación adoptados por pódelos adjudicadores.
Neste recurso impúgnase un acto de trámite, a exclusión do recorrente do procedemento de
licitación, incluído entre os susceptibles de recurso no citado artigo 40.2.b do TRLCSP.
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En relación aos requisitos subxectivos, a lei concede legitimación activa para interpor este
recurso ás persoas físicas e xurídicas cuxos dereitos ou intereses lexítimos víronse
prexudicados ou poidan resultar afectados as decisións obxecto de recurso (artigo 42
TRLCSP). É dicir, en materia de legitimación activa non se recoñece unha acción pública,
senón que é preciso que exista unha determinada relación coa cuestión debatida, unha
legitimación ad causam. Para precisar esta cuestión é preciso acudir a xurisprudencia e a
doutrina elaborada polos Tribunais Central e Territoriais de recursos contractuais, segundo a
cal os licitadores ostentan legitimación activa para recorrer.
Como requisitos formais a lei esixe que o recurso se anuncie previamente e preséntese por
escrito.
O escrito anunciando o recurso deberá especificar o acto do procedemento que vaia ser
obxecto do recurso, e presentarase ante o órgano de contratación no prazo de interposición
do recurso (artigo 44.1 TRLCSP). En cumprimento deste requisito GEIM anunciou a esta
Administración, en escrito con data de entrada no Rexistro Xeral deste concello de 28 de
xullo de 2016, a intención de interpor recurso especial. Escrito que reúne os requisitos
esixidos pola lei.
O escrito de interposición deberá presentarse no rexistro do órgano de contratación ou no
do órgano competente para a resolución do recurso (artigo 44.3 TRLCSP). No recurso
farase constar o acto recorrido, o motivo que fundamente o recurso, os medios de proba de
que pretenda valerse o recorrente e, no seu caso, as medidas provisionais, cuxa adopción
solicite (artigo 44.4 TRLCSP) e deberá acompañarse da seguinte documentación:
•

O documento que acredite a representación do comparecente.

•

O documento ou documentos que acrediten a legitimación do actor cando a ostente
por haberlla transmitido outro por herdanza ou por calquera outro título.

•

A copia ou traslado do acto expreso que se recorra, ou indicación do expediente en
que recaia ou do xornal oficial ou perfil de contratante en que se publicou.

•

O documento ou documentos en que funde o seu dereito.

•

O xustificante de dar cumprimento ao establecido non apartado 1 deste artigo.

Circunstancias que concorren no escrito de recurso presentado polo recorrente ante esta
administración.
Por último, respecto aos requisitos temporais, a lei fixa un prazo de interposición do recurso
especial en materia de contratación de quince días hábiles contados a partir do seguinte a
aquel en que se remita a notificación do acto impugnado. Neste prazo deberá presentarse o
preceptivo escrito anunciando o recurso (artigo 44.1 e 2 LCSP).
No caso que nos ocupa, GEIM presenta o recurso en data 28 de xullo de 2016. Dado que o
acordo de exclusión foille notificado o 15 de xullo, o recurso interponse dentro do prazo
concedido ao efecto.
Podemos concluír, a xuízo da informante, e sen prexuízo do seu ulterior exame polo
Tribunal, que o recurso reúne os requisitos obxectivos, subxectivos, formais e temporais
esixidos pola lei, polo que non procede solicitar do mesmo o seu inadmisión.
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No fundamento xurídicos seguinte analizarase o fondo da cuestión exposta polo recorrente.
-VMotivos de impugnación da resolución recorrida
A Mesa de contratación do Concello de Vigo motivou a non admisión da UTE recorrente no
procedemento de referencia pola falta de capacidade de obrar da mesma, por haberse
constituído para a execución dun contrato concreto.
GEIM, no seu escrito de recurso, impugna o acto de exclusión, amparándose en que, aínda
que a UTE foi constituída para a participación nun contrato concreto, o seu obxecto,
recollido no artigo segundo dos seus estatutos, é “a xestión de Escolas infantís municipais
de Primeiro Ciclo” e reafirma esta circunstancia o feito de que a súa duración será “a que
transcorra desde o momento da constitución ata que venzan os contratos de servizos de
xestión adxudicados”, tal e como recolle o artigo 5 dos citados estatutos.
A cuestión relativa á falta de capacidade de obrar como consecuencia de haberse
constituído para a execución dun contrato en concreto xa foi resolta polo Xulgado do
Contencioso-administrativo número 1 de Valencia, en Sentenza nº 162/2014, de 5 de maio
de 2014, en sentido afirmativo, con motivo da impugnación do acordo de adxudicación dun
contrato a esta UTE. Sentenza que adxunta ao escrito de recurso.
No fundamento xurídico seguinte esgrimiranse os argumentos que, a xuízo da informante,
motivan a non admisión do recorrente no procedemento de licitación do servizo para a
xestión da escola de educación infantil municipal de Santa Marta-Casco Vello.
-VINDa non admisión do recorrente na licitación por falta de capacidade de obrar
É preciso comezar por definir que é unha Unión Temporal de Empresas (UTE). Unha UTE é
unha forma de colaboración entre empresarios. A Lei 18/1982, de 26 de maio, sobre
Réxime Fiscal de Agrupacións e Unións Temporais de Empresas e das Sociedades de
Desenvolvemento Rexional (LUTE) defínea como “sistema de colaboración entre
empresarios por tempo certo, determinado ou indeterminado para o desenvolvemento ou
execución dunha obra, servizo ou subministración” (articulo 7.1 LUTE).
Esmeralda Pérez Paredes, no seu estudo “As unións temporais de empresas na
contratación pública”1, considera con respecto á súa natureza xurídica que se caracteriza
por ser un sistema asociativo de colaboración empresarial que, aínda que implica unha
estrutura organizativa común, nunca chega a conformar a existencia dun suxeito de dereito
distinto dos propios empresarios que a integran.
No ámbito da contratación pública é unha figura que facilita o que dous ou máis
empresarios, poidan concorrer xuntos a unha licitación. Ou ben porque individualmente
carecen da solvencia esixida no procedemento de que se trate, nese caso o artigo 24 do
RLCAP permite, a efectos de determinar a solvencia da unión temporal, acumular as
características acreditadas por cada un dos integrantes da mesma, e no caso de que se
esixa clasificación, o artigo 52 do RLCAP permítelles a acumulación das clasificacións. Ou
ben, por razóns de oportunidade, para repartir os riscos empresariais do contrato. En
1 Anuario Aragonés do Goberno Local 2012/04/2013 pp 361-402

S.extr.urx. 5.08.16

calquera caso, a posibilidade de concorrer en UTE por dúas ou máis empresarios favorece
unha maior concorrencia nas licitacións públicas e potencia a participación das pemes nas
mesmas.
O problema que expoñen as UTES é a escasa regulación das mesmas. A súa regulación
contense fundamentalmente na citada Lei 18/1982, de 26 de maio, sobre Réxime Fiscal de
Agrupacións e Unións Temporais de Empresas e das Sociedades de Desenvolvemento
Rexional (LUTE). Aínda que, esta norma dedica un artigo a fixar o seu concepto (artigo 7) e
outro a regular os seus requisitos (artigo 8), o resto dos preceptos regulan basicamente os
aspectos fiscais das mesmas.
No ámbito da lexislación contractual a regulación é igual de parca. O TRLCSP dedícalle un
único artigo, o 59 e o RLCAP os dous artigos citados, o 24 e o 52, aínda que se menciona
nalgún outro de ambos os corpos legais.
Desta regulación podemos extraer as principais notas que caracterizan á UTE:
1. A falta de personalidade xurídica (artigo 7.2 da LUTE).
2. O seu carácter temporal. Constitúese para a execución dun contrato concreto e
deberán ter unha duración idéntica á da obra, servizo ou subministración que
constitúa o seu obxecto (artigos 7.1 e 8.c LUTE, e 59.3 TRLCSP). A LUTE fixa como
duración máxima da UTE 25 anos, salvo que se trate de contratos que comprendan
a execución de obras e explotación de servizos públicos, nese caso, a duración
máxima será de cincuenta anos (articulo 8.c LUTE).
3. A obrigación de formalizarse a súa constitución en escritura pública subscrita ante
Notario (articulo 8.e LUTE e 59.1 TRLCSP).
4. O órgano de administración da unión será un representante ou apoderado único,
nomeado polos membros da UTE, con poderes bastantes para exercitar os dereitos
e cumprir as obrigacións derivadas do contrato (artigos 8.e.1.6 LUTE e 59.2
TRLCSP). Aínda que, admítese a existencia de poderes mancomunados para pagos
e cobros de contía significativa (articulo 59.2 TRLCSP).
5. O réxime de responsabilidade solidaria dos empresarios integrantes da UTE (artigos
8.e.1.8 LUTE e 59.2 TRLCSP).
Pois ben, a cuestión debatida neste recurso, a posibilidade de que unha UTE xa constituída
para un contrato participe nunha nova licitación ante o mesmo ou outro poder adjudicador, é
unha das que carece de regulación. Tampouco parece que sexa resolta nin pola
xurisprudencia nin pola doutrina consultiva ou dos tribunais especiais en materia de
contratación, ou polo menos, a que subscribe consultando as bases de datos non atopou nin
sentenzas, nin informes ou resolucións sobre o particular.
Aínda que é certo que o recorrente alega unha sentenza ao seu favor, hai que ter en conta
que no noso ordenamento xurídico, a xurisprudencia, que ten a función de complementar o
ordenamento xurídico, unicamente constitúea “a doutrina que, de modo reiterado, estableza
o Tribunal Supremo ao interpretar e aplicar a lei, o costume e os principios xerais do dereito”
(artigo 1.6 CC). En consecuencia, a sentenza alegada, só produce efectos entre as partes
do proceso (artigo 72 LJCA), carecendo de virtualidad no caso que nos ocupa.
En contra do parecer da citada sentenza, a informante considera que unha UTE xa
constituída non ten capacidade de obrar para presentarse a unha nova licitación. E iso con
fundamento nos seguintes argumentos:
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➢

Porque carece de personalidade xurídica (artigo 7.2 da LUTE). Por iso, o artigo 24 do
RLCAP determina que cada un dos empresarios que compoñen a UTE deberá
acreditar individualmente a súa capacidade e solvencia.

➢

Porque é unha agrupación temporal, como indica a súa propia denominación,
constituída ad hoc para un determinado contrato e cuxa duración debe coincidir coa
de leste. Esta circunstancia apréciase na regulación citada, ao facer coincidir a
duración da UTE coa do contrato para o que se constitúe. A LUTE determina que
“terán unha duración idéntica á da obra, servizo ou subministración que constitúa o
seu obxecto” (articulo 8.c LUTE) e o TRLCSP que “A duración das unións temporais
de empresarios será coincidente coa do contrato até a súa extinción” (articulo 59.3
TRLCSP). Ademais, habemos de observar, que tanto a LUTE como o TRLCSP e o
RLCAP falan de contrato en singular, non de contratos. De feito, o articulo 8.b da
LUTE utiliza a palabra “exclusivamente” ao dicir “O obxecto das Unións Temporais de
Empresas será desenvolver ou executar exclusivamente unha obra, servizo ou
subministración concreta, dentro ou fóra de España”.

De feito, en opinión da asinante, que os estatutos de GEIM establezan un obxecto que
podería comprender máis dun contrato (artigo 2 dos estatutos) e fixen unha duración
indeterminada “a que transcorra desde o momento da constitución ata que venzan os
contratos de servizos de xestión adxudicados” (artigo 5 dos estatutos) non é xustificación
para a súa admisión neste procedemento, pois, os mesmos vulneran a LUTE.
Efectivamente, lembremos con respecto ao obxecto que este “será desenvolver ou executar
exclusivamente unha obra, servizo ou subministración concreta, dentro ou fóra de España”
(articulo 8.b da LUTE). E con respecto á duración que está ha de ser “idéntica” á do contrato
que constitúe o seu obxecto (articulo 8.b da LUTE), ou “coincidente coa do contrato até a
súa extinción”, en palabras do artigo 59.3 TRLCSP.
Si comparte a informante a tese do recorrente de que o artigo 59.1 do TRLCSP, segundo o
cal “Poderán contratar co sector público as unións de empresarios que se constitúan
temporalmente ao efecto, sen que sexa necesaria a formalización das mesmas en escritura
pública ata que se efectuou a adxudicación do contrato ao seu favor”, non impide que “si
unha UTE decidise concorrer, xa formalizada en escritura pública, á licitación, nada llo
impediría” (sic páxina 5 do escrito de recurso). Efectivamente, na miña opinión, podería
interpretarse que o espírito da lei é evitar gastos innecesarios aos licitadores, polo que non
se impón a obrigación de escriturar a UTE ata que recaia a adxudicación ao seu favor. Si
voluntariamente os empresarios deciden constituíla sen ter a certeza de resultar
adxudicatarios e asumir o risco de realizar un gasto inútil, o poder adjudicador nada debería
obxectar respecto diso. E podería admitilos na licitación a condición de que acrediten
individualmente cada un dos integrantes da UTE os requisitos de capacidade e solvencia
requiridos na licitación de que se trate. Pero esta interpretación non avala que unha UTE xa
constituída para a xestión dun contrato público concreto, en contravención da regulación
legal, poida presentarse noutro procedemento de licitación diferente.
En conclusión, para que unha UTE poida ser admitida nun procedemento de licitación dun
contrato público é necesaria a concorrencia destes requisitos:
➢

Cada un dos integrantes da UTE deberá reunir as condicións de aptitude
establecidas con carácter xeral no artigo 54 do TRLCSP para contratar co sector
público.

➢

Si algún dos integrantes da UTE é persoa xurídica, as prestacións comprendidas no
obxecto do contrato, deberán estar comprendidas “dentro dos fins, obxecto ou
ámbito de actividade que, a tenor dos seus estatutos ou regras fundacionais,
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sexanlles propios”, tal e como esixe o artigo 57 do TRLCSP. Aínda que existe unha
abundante doutrina relativa a que o obxecto social de cada un dos integrantes da
UTE non ha de comprender a totalidade do obxecto contractual senón que é
suficiente con que cada un dos integrantes teña como obxecto social parte das
prestacións obxecto do mesmo e que entre todos eles abarquen a súa totalidade. Así
o establece a Xunta consultiva de contratación administrativa de Illes Balears, no seu
informe 11/08, de 30 de abril de 2009, ao dicir “Así, dada a finalidade principal destas
unións, que consiste na acumulación da solvencia e a clasificación empresarial, cabe
dicir que non procede esixir que os fins, o obxecto e o ámbito de actividade de cada
unha das empresas coincida con todas as prestacións obxecto do contrato —xa que
isto resultaría incongruente coa finalidade que persegue a regulación desta figura—,
senón que é suficiente que o obxecto social de cada empresa adecúese a unha
parte das prestacións do contrato, sempre que, aos efectos de determinar a aptitude
para contratar da unión, a totalidade das prestacións do contrato queden amparadas
polos obxectos sociais dos empresarios agrupados, e garántase desta maneira a
correcta execución das prestacións obxecto do contrato”.
➢

Os integrantes da UTE deberán indicar os seus nomes e circunstancias e a
participación de cada un na mesma, así como que asumen o compromiso de
constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do
contrato, tal e como esixen os artigos 59.1 do TRLCSP e 24.1 do RLCAP. Aínda que,
tal e como se expuxo no parágrafo anterior, podería admitirse que xa se constituíron,
a condición de que conste claramente os datos persoais de cada un e a porcentaxe
de participación na UTE. Pois a constitución previa, dado que a UTE carece de
personalidade xurídica e capacidade de obras non lles exime do cumprimento dos
requisitos exixibles en caso contrario, é dicir, si constitúense con posterioridade á
adxudicación do contrato.

➢

Cada un dos integrantes da UTE deberá acreditar a súa capacidade e solvencia, tal
e como esixe o artigo 24 do RLCAP. Aínda que leste mesmo artigo permite acumular
a efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características
acreditadas para cada un dos integrantes da mesma, e o articulo 52 do RLCAP
permite a acumulación da clasificación esixida, no seu caso. Nesta liña, a JCCA, en
informe 46/1999, establece que non existe “na lexislación de contratos das
Administracións Públicas ningún precepto que autorice ás unións temporais de
empresarios a prescindir, respecto de calquera das que integran a unión, dos
requisitos de personalidade, capacidade de obrar, solvencia económica e financeira
e solvencia técnica ”.

No caso que nos ocupa, como se pode apreciar, a UTE recorrente non reúne ningún dos
requisitos expresados, pois acredita estas circunstancias, non individualmente para cada un
dos licitadores, senón en relación a unha UTE xa constituída e que xestiona outros
contratos.
Hai que pór de manifesto que, aínda que o acordo da Mesa de Contratación impugnado
utiliza a terminología “excluír do procedemento”, o certo é que se está referindo á non
admisión da UTE recorrente no mesmo.
En conclusión, proponse ao TACRC, a desestimación da alegación de GEIM formulada no
recurso especial interposto contra o acordo da Mesa de Contratación do Concello de Vigo,
de data 1 de xuño de 2016, de non admisión da mesma no procedemento aberto para dos
servizos para a xestión da Escola infantil municipal (EIM) de Santa Marta-Zona vella, polas
razóns expostas no presente fundamento xurídico.
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-VIIMedidas cautelares
Solicita o recorrente, en otrosí do recurso especial, que se impoña a medida cautelar de
suspensión do procedemento.
Aínda que a impugnación dun acto de trámite non implica necesariamente a adopción da
medida cautelar de suspensión polo tribunal encargado da resolución do recurso, efecto que
só produce a impugnación do acto de adxudicación (articulo 45 TRLCSP), parece razoable
suspender o procedemento até a resolución do recurso polo TACRC, en aras da seguridade
xurídica.
No presente procedemento procedeuse á apertura e cualificación do “sobre A:
documentación persoal”, e á apertura e valoración do “sobre B:proposición avaliable
mediante xuízo de valor”. A propia mesa de contratación, na súa sesión de 15 de xuño,
coñecendo a posibilidade certa da interposición dun recurso especial polo licitador excluído
acordou non abrir o “sobre C: proposición avaliable mediante fórmula”, para garantir así o
segredo das ofertas e evitar a imposibilidade de retrotraer o procedemento no caso de que o
recurso prosperase.
-VIIIAcordo
En mérito ao exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, en calidade de órgano de
contratación do Concello de Vigo (disposición adicional segunda do TRLCSP) e en uso das
facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“1º.- Aprobar o presente informe.
2º.- Dar traslado do mesmo ao Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuais.
3º.- Suspender o procedemento até a resolución do recurso polo TACRC” .

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

5(833).DAR CONTA DA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE GRUPO NORTE
OUTSOURCING SIGNO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U., ADXUDICATARIA DO
SERVIZO DE INFORMACIÓN CIDADÁ: TELÉFONO 010, POR GRUPO NORTE
AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.L. EXPTE. 2054/321.
Dáse conta do informe-proposta de data 5.08.16, asinado pola xefa do Servicio de
Contratación e polo concelleiro delegado da Área, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN
•

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
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•

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (RLCSP), de aplicación no
que no se oponga al TRLCSP.

•

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP), de
aplicación no que no se oponga al TRLCSP.

ANTECEDENTES
Primeiro.- En data 29 de xuño de 2012 a Xunta de Goberno localadxudicou a Grupo Norte
Outsourcing Signo Servicios Integrales, S.L.U. o procedemento aberto para a contratación
do Servizo de información cidadá: teléfono 010 (expediente 2054-321).
Segundo.- En data 21 de xuño de 2016, mediante escrito presentado no Rexistro Xeral
deste Concello (documento nº 160083368) a empresa Grupo Norte Outsourcing Signo
Servicios Integrales, S.L.U comunica a fusión coa empresa Grupo Norte Agrupación
Empresarial de Servicios, S.L., mediante a absorción da primeira (que queda extinguida),
achegando escritura de fusión por absorción outorgada ante a notaria de Castilla y León, Dª.
Carmen Fernández-Prida Casado o 3 de xuño de 2016 co número 572 do seu protocolo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primeiro.- Segundo o artigo 85 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público “nos casos de fusión
de empresas nos que participe a sociedade contratista, continuará o contrato vixente coa
entidade absorbente ou coa resultante da fusión, que quedará subrogada en todos os
dereitos e obrigas del dimanantes”.
Segundo.- A competencia para a adopción do presente acordo correspóndelle á Xunta de
Goberno Local, en calidade de órgano de contratación do Concello de Vigo (disposición
adicional segunda del TRLCSP)
Á vista das anteriores consideracións, proponse a adopción do seguinte acordo:
“Tomar razón da fusión por absorción de Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios,
S.L. (sociedade absorbente) e Grupo Norte Outsourcing Signo Servicios Integrales, S.L.U.
(sociedade absorbida) e, polo tanto, a primeira delas subrógase en todos os dereitos e
obrigas resultantes do contrato do Servizo de información cidadá: teléfono 010, adxudicado
por acordo da Xunta de Goberno local do 29 de xuño de 2012”.

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

6(834).PROPOSTA
DE
ADXUDICACIÓN
DOS
SERVIZOS
DE
MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS, TÉCNICOS, AUXILIARES E DOCENTES
COMPLEMENTARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS CUBERTAS
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DE TRAVESAS, LAVADORES, TEIS E VALADARES E OS XIMNASIOS DAS
TRAVESAS E O BERBÉS. EXPTE. 14892/333.
Visto o informe de fiscalización do 5.08.16, dáse conta do informe-proposta asinado
pola secretaria da Mesa de Contratación, con data 4.08.16, que di o seguinte:
A mesa de contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 4 de agosto de 2016,
realizou entre outras, as seguintes actuacións:
1.- Propostas de adxudicación.
b) Procedemento aberto de servizos de mantemento das instalacións, técnicos, auxiliares e
docentes complementarios para o funcionamento das piscinas cubertas de Travesas,
Lavadores, Teis e Valadares e os ximnasios das Travesas e o Berbés (14892-333)
LEXISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
• Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a
Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RLCSP).
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas
(RLCAP), no que no se opoña ó Real Decreto Lexislativo 3/2011.
• Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento
aberto para a contratación de servizos de mantemento das instalacións,
técnicos, auxiliares e docentes complementarios para o funcionamento das
piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares e os ximnasios
das Travesas e o Berbés (PCAP).
ANTECEDENTES
Primeiro.- En data 13 de maio de 2016, a Xunta de Goberno Local (XGL) acordou
aprobar o expediente para a contratación por procedemento aberto de servizos de
mantemento das instalacións, técnicos, auxiliares e docentes complementarios para
o funcionamento das piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares e
os ximnasios das Travesas e o Berbés e a apertura do procedemento de licitación
para a selección do contratista.
Segundo.- En data 29 de xullo de 2016, a XGL adoptou o seguinte acordo:
“Primeiro.- Excluír a CLECE, S.A., do procedemento aberto para a contratación de
servizos de mantemento das instalacións, técnicos, auxiliares e docentes
complementarios para o funcionamento das piscinas cubertas de Travesas,
Lavadores, Teis e Valadares e os ximnasios das Travesas e o Berbés (14.892-333),
por conter a súa oferta valores anormais ou desproporcionados, e non xustificalos,
conforme ó informe do do director técnico da Unidade Deportiva, de data 27 de xullo
de 2016.
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento na seguinte orde decrecente:
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1
2
3
4

Empresas
FCC AQUALIA, SA - IDONEA CYS, SL
GAIA GESTION DEPORTIVA SL
SERVIOCIO, SL
FERROVIAL SERVICIOS, SA

Puntuación
100,00
68,40
36,36
33,26

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, UTE FCC AQUALIA, S.A.
- IDONEA CYS, S.L., para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar
desde o seguinte a aquel no que reciban o requirimento, a seguinte documentación
(artigo 151.2 TRLCSP):
1.
2.

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de estar ao corrente das súas obrigas tributarias co Estado,
coa Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.
3. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 21 do prego de cláusulas
administrativas particulares.
4. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22
do prego de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 1.088,74 euros en concepto de
custos dos anuncios de licitación”.
Terceiro.- En data 29 de xullo de 2016, este acordo foi notificado ó licitador
clasificado en primeiro lugar, UTE FCC AQUALIA, S.A. - IDONEA CYS, S.L., que
presenta a documentación requirida en data 4 de agosto de 2016, dentro do prazo
concedido ó efecto.
Cuarto.- En data 4 de agosto de 2016, a Mesa de Contratación, procede a examinar
tanto a documentación achegada como a solicitada de oficio por esta Administración,
comprobando que esta é correcta.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ó órgano de contratación a obriga de
adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da
documentación. O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase ós
licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante (artigo 151.4
TRLCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro
lugar, como a solicitada de oficio pola administración municipal, e comprobado que
esta é correcta, procede adxudicar o presente contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación correspóndelle á Mesa de contratación. A proposta se realizará a favor
do licitador que presente a proposición que contivese a oferta economicamente máis
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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 UTE FCC AQUALIA, S.A. - IDONEA CYS, S.L., tal e como
desprendese dos informes de valoración da oferta técnica e económica, de datas 12
e 27 de xullo de 2016, do Director Deportivo-Xefe da Unidade Técnica.
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á
Xunta de Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP),
na súa calidade de órgano de contratación.
En mérito ó que antecede, se propón á Xunta de Goberno Local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción
do seguinte acordo:
“1º.- Tomar razón da non admisión neste procedemento de Aquafit Gestión,
S.L., acordada na sesión desta Mesa de 6 de xullo de 2016, por non achegar
ningunha documentación no prazo concedido para emenda da
documentación persoal.
2º.- Adxudicar a
UTE FCC AQUALIA, S.A. - IDONEA CYS, S.L.o
procedemento aberto para a contratación de servizos de mantemento das
instalacións, técnicos, auxiliares e docentes complementarios para o
funcionamento das piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e
Valadares e os ximnasios das Travesas e o Berbés (14.892-333) por un prezo
de 2.526.560,69 (IVE engadido) dos servizos relativos ó funcionamento e
mantemento das instalacións obxecto do contrato, e coas seguintes
condicións adicionais:
1. Un prezo unitario de monitor hora fixado no apartado 3.F desta FEC
para o aboamento dos servizos técnico-deportivos e docentes para
desenvolver programas deportivos de20,9979 € (IVE engadido).
2. Un incremento de 10.000 euros do importe anual destinado á
substitución de materiais non funxibles respecto do mínimo
establecido no apartado n) da cláusula II.2 do prego de prescricións
técnicas particulares, distribuíndose este importe en 6.500 euros para
mellorar instalacións e 3.500 euros para mellora de equipos.
3. Propón un incremento de 2.000.000 euros do importe da póliza de
responsabilidade civil por enriba da contía mínima fixada no apartado
14 desta FEC.
Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas
administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a
oferta presentada.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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7(835).OUTORGAMENTO DAS SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO
EMPREGO DE ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O ANO 2016. EXPTE.
12558/77.
Examinadas as actuacións do expediente, visto informe de fiscalización do 1.08.16,
dáse conta do informe-proposta do 4.08.16, asinado polo xefe do Servizo de
Desenvolvemento local e Emprego, o concelleiro delegado da Área, o concelleiro de
Orzamentos e Facenda e o secretario xeral do Pleno, que di o seguinte:
Antecedentes:
Por acordo da Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria de 18 de marzo de 2016, aprobouse
a “Convocatoria e as bases reguladoras das “Subvencións para o fomento do emprego de
entidade sin ánimo de lucro” para a ano 2016.
Ditas bases foron publicadas no BOP núm. 64, do 5 de abril de 2016 e o extracto da
convocatoria remitidos pola BDNS foi publicado no BOP no seu número 87 de data
06/05/2016, así como nos medios de comunicación escrita e na páxina web do Concello
de Vigo (www.vigo.org), promovéndose a concorrencia de solicitudes polo prazo de 10
días, a contar dende o seguinte á súa publicación no BOP (07/05/2016 ó 16/05/2016, da
que resultou a presentación das seguintes setenta e cinco (75) solicitudes seguintes:
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CIF

Orde

1

A.T.R.A

NOME ENTIDADE

G36614725

41

BALAÍDOS, C.F.

G36737724

2

A.V. PRAZA DA MIÑOCA

G36842284

42

BANDA-ESCOLA MÚSICA DE BEADE

G36647055

3

A.V.C.D “SAN XURXO”

G36648988

43

C.C.V.D. VIGOCENTRO

G27762434

4

A.V.C.D. LAVADORES

G36633618

44

CEAVIGAL

G27825462

5

A.V.V CALVARIO

G36648293

45

CENTRO SOCIOCULTURAL A.R. VALLADARES

G36617082

6

A.VV. O CARBALLO DE SÁRDOMA

G36649325

46

CLUB CICLOTURISTA VALLADARES

G36796258

7

ACLUXEGA (A. CLUSTER DA XEOTERMIA GALICIA)

G94017829

47

CLUB CILISTA VIGUÉS

G36650885

8

AETRAVI

G36847861

48

CLUB DEPORTIVO COYA

G36753911

9

AFAVI

G36998227

49

CLUB ESGRIMA “EL OLIVO”

G36869873

10

AGRUP. CENTROS CULTURAIS DE VIGO

G36791291

50

COGAMI

G32115941

11

AGRUPACIÓN DEPORTIVA TAMIAR-APAMP

G36657450

51

DOWN VIGO: ASOC. PARA A SÍNDROME DE DOWN

G36697324

12

AJEVIGO

G36801876

52

ESCUELAS DEPORTIVAS VIGO2015

G36982239

13

APAMP, ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARÁLISE
CEREBRAL

G36624120

FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA

G36620037

ASEM GALICIA

G36925691

54

FEAFES – FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS
MENTAIS DE GALICIA

G15545353

15

ASETRANSPO

G36627719

55

FEDERACIÓN PEÑAS RECREATIVAS “EL OLIVO”

G36704666

16

ASIME

G36614774

56

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA – FEPROHOS

G36614907

17

ASOC. COMERCIANTES CALVARIO – ACECA

G36661536

57

FUNDACIÓN ALDABA

G82453606

18

ASOC. CULTURAL BARRIO ALTO

G27800861

58

FUNDACIÓN CIP

B36757557

19

ASOC. DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL DOA

G36044295

59

FUNDACIÓN FAIMEVI

G36921278

20

ASOC. DE BULIMIA E ANOREXIA DE PONTEVEDRA

G36835403

60

FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR

G24452435

21

ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER J.L. DE VIGO

G28197564

61

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

G80468416

22

ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER – AFAGA

G36776920

62

FUNDACIÓN LUIS TILVE

G15169949

23

ASOC. FOLKLÓRICA E CULTURAL ANDARELA

G36698686

63

FUNDACIÓN MENELA

G36685964

24

ASOC. GALEGA DE EMPRESAS DE EINGENIRÍA – AGEINCO

G36942720

64

FUNDACIÓN PARA LA PESCA Y EL MARISQUEO – FUNDAMAR

G27745397

25

ASOC. GALLEGA DE SUMILLERES – AGASU

G36224475

65

FUNDACIÓN VIGO CONVENTION BUREAU

G27722883

26

ASOC. TRASTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA DE VIGO

G27813906

66

INSTALECTRA

G36640845

27

ASOC. VIGUESA DE ALCOHOLOXIA-ASVIDAL

G36627453

67

MANCOMUNIDADE DE MONTES DE VIGO

V36840726

28

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS MERCADO TRAVIESAS

G36712701

68

NAVIA VIGO ATHLETIC ASSOCIATION

G27829811

29

ASOCIACION AMAINA

G27802818

69

REAL CLUB NAUTICO

G36612752

30

ASOCIACIÓN AUTISMO VIGO

G36849883

70

S.C. DEPORTIVA ATLANTIDA MATAMA

G36620854

31

ASOCIACION DE MULLERES “PEDRA VELLA”

G36837433

71

S.R. CASABLANCA

G36763084

ASOCIACION DE PERSOAS SORDAS DE VIGO

G36622835

72

33

ASOCIACION FARAXA

G27728658

73

SOCIEDADE GALEGA PARA A DIFUSIÓN E CONSERVACIÓN DO
PATRIMONIO (SGDCP)
SVCD NAUTILIUS

34

ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA CULTURAL O FIADEIRO

G36812204

74

UNIÓN COMARCAL UGT-VIGO

G15383011

35

ASOCIACION INCLUE

G27764844

75

UNIÓN MUSICAL DE VALLADARES

G36639110

36

ASOCIACION MULLERES EN IGUALDADE DE VIGO

G27712306

37

ASOCIACION MULLERES PROGRESISTAS

G36657336

38

ASOCIACIÓN XARUMA

G27746486

39

AVCU-CSCR DE BEADE

G36632081

40

AVEMPO

G36816106

Orde

14

32

53

NOME ENTIDADE

CIF

G27762921
G36631703

As bases da convocatoria de subvencións destinadas ao fomento do emprego
establecen unha financiación da mesma por unha contía total destinada a estas
subvencións para o vixente exercicio presupostario (2016) de 1.000.000,00 € (un millón
de euros), que se imputarán con cargo á partida 2410 4800000 “Programa de axudas ao
plan de emprego municipal”, dos orzamentos xerais do Concello de Vigo. distribuídos en
cinco programas:
1.- Programa I “Entidades veciñais e culturais”: 150.000,00 € (cento cincuenta mil
euros) que se fará efectiva con cargo á partida orzamentaria 2410 4800000,
denominada “Programa de axudas ao plan de emprego municipal” do vixente
exercicio presupostario.
A subvención por este concepto non poderá superar, en ningún caso, o límite de
40.000 €.
2.- Programas II: “Entidades sociais e asistenciais”: 200.000,00 € (dous centos
mil euros), que se fará efectiva con cargo á partida orzamentaria 2410 4800000,
denominada “Programa de axudas ao plan de emprego municipal” do vixente
exercicio presupostario.
A subvención por este concepto non poderá superar, en ningún caso, o límite de
40.000 €.
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3.- Programa III: “Organizacións sindicais”: 100.000,00 € (cen mil euros) que se
fará efectiva con cargo á partida orzamentaria 2410 4800000, denominada
“Programa de axudas ao plan de emprego municipal” do vixente exercicio
presupostario.
A subvención por este concepto non poderá superar, en ningún caso, o límite de
40.000 €.
4.- Programa IV: “Entidades empresariais”: 200.000,00 € (dous centos mil euros),
que se fará efectiva con cargo á partida orzamentaria 2410 4800000,
denominada “Programa de axudas ao plan de emprego municipal” do vixente
exercicio presupostario.
A subvención por este concepto non poderá superar, en ningún caso, o límite de
40.000 €.
5.- Programa V: “Comunidades de Montes”: 145.000,00 € (cento coarenta e cinco
mil euros), que se fará efectiva con cargo á partida orzamentaria 2410 4800000,
denominada “Programa de axudas ao plan de emprego municipal” do vixente
exercicio presupostario.
6.- Programa VI: “Entidades deportivas”: 205.000,00 € (douscentos cinco mil
euros), que se fará efectiva con cargo á partida orzamentaria 2410 4800000,
denominada “Programa de axudas ao plan de emprego municipal” do vixente
exercicio presupostario.
O concelleiro delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións cos
Sindicatos, con data 20/06/2016, conforme ao establecido na claúsula décimo segunda, resolveu
nomear a Comisión de Valoración que preside de acordo coa base dçecimo segunda, apartado
4, cos seguintes membros:
Titular
Vogal 1
Vogal 2

Francisco J. Gutiérrez Orúe

Xefe servizo

Suplente Elisa Casal Prieto

Técnica de emprego

Titular

Coordinadora

Ana Mª Mouriz Martínez

Suplente Sonia Rodríguez Ricart

Técnica Xestión Económica

A Comisión de valoración en xuntanza de data 20/06/2016, conforme á información que consta
no seu poder se desprende que os beneficiarios cumpren cos requisitos necesarios para
acceder as mesmas, agás as desestimadas por non cumprir as bases da convocatoria ou noon
subsanar a documentación presenada, procedendo a realizar a avalización das solicitudes
presentadas cos resultados expostos na acta da comisión asinada por todos os seus
componentes a que se achega xunto co expediente, e que de xeito resumido acordou o
seguinte:
–Desestimar as seguintes solicitudes:
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12851
12905
12903
12897
12858
12867
12911
12898

DATA FALTA DE
DATA
Epígrafe
REMATE DOCUMENTA
REQUERIMENTO
Tipo.Tema
PRAZO
CIÓN:

MOTIVO
EXCLUSIÓN

Nº Expdte.

Non subsana; elimina os postos a contratar e crea un novo, ademais de incluir
Unha persoa da entidade que na solicitude non incluía.
Subsanación fóra de prazo (data Rexistro: 07/06/16)
Non subsanou
Piden a subvención para xente que xa ten contratada sen seguir o proceso de
Selección indicado nas Bases.
Piden a subvención para unha persoa que xa traballa na entidade, sen querer
Facer nova contratación.
Non está inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións.
Non está inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións.
Piden a subvención para unha persoa que xa traballa na entidade, sen querer
Facer nova contratación.

12/05/16
24/05/16
23/05/16

04/06/16 NON
03/06/16 SI

NOME ENTIDADE

CIF

1.2

ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER – AFAGA

4.1

ASOC. TRASTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA DE VIGO G27813906
CEAVIGAL
G27825462

10.5

REAL CLUB NAUTICO

1.4

2.7

G36776920

G36612752

ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER J.L. DE VIGO
NAVIA VIGO ATHLETIC ASSOCIATION
ESCUELAS DEPORTIVAS VIGO2015
BANDA-ESCOLA MÚSICA DE BEADE

G28197564
G27829811
G36982239
G36647055

–Valorar o resto das solicitudes conforme á claúsula Décima, cos seguintes resultados:
Programa I
De acordo coa conclusión do informe de Intervención de data 01 de agosto de 2016, asinado
pola interventora accidental Mª Dolores Hernández Vidal, corríxese o erro detectado na
valoración da entidade 'A.V.C.D. San Xurxo' xa que na valoración da xornada valorárase 1
contrato de máis do 50% e 2 de entre o 15-50%, cando en realidade son 2 contratos de máis do
50% e 1 de entre o 15-50%. Polo tanto, en vez de 26,00 puntos, correspóndelle 26,25 puntos (no
informe de intervención figura 26,5 en vez de 26,25, trátase dun erro como se pode comprobar
aplicando a valoración que figura nas Bases).
XORNADA
NOME ENTIDADE
A.V.C.D “SAN XURXO”
AVCU-CSCR DE BEADE
A.VV. O CARBALLO DE SÁRDOMA
A.V. PRAZA DA MIÑOCA
C.C.V.D. VIGOCENTRO
AGRUP. CENTROS CULTURAIS DE VIGO
FEDERACIÓN PEÑAS RECREATIVAS “EL OLIVO”
S.C. DEPORTIVA ATLANTIDA MATAMA
ASOC. CULTURAL BARRIO ALTO
CENTRO SOCIOCULTURAL A.R. VALLADARES
A.V.C.D. LAVADORES
A.V.V CALVARIO
SVCD NAUTILIUS

Nº DE
POSTOS DURACIÓN
A
(MESES)
CONTRATAR
3
5
4
3,33
2
4,5
1
4
2
4,73
4
4,55
2
4,63
2
4,75
2
2
5
4,8
4
4
1
3
6
3,03

100%

1
2
1
1
4
1
2
2
1
2
1
1

>50%

15-50=<%

2
2

1
1

1
1

3
2

1

3

2

Máx. 10 puntos

Máx. 10 puntos

<=15% Colaboración

Calidade/Viabil.
Proxecto

Nº
Contratos

Duración
Contrato

Xornada

TOTAL
PUNTOS

6,00
6,00
5,25
5,00
5,25
6,00
5,00
6,75
5,75
7,25
5,00
5,25
6,00

3,00
4,00
2,00
1,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
5,00
4,00
1,00
6,00

5,25
5
3
1,5
3
6
3
3
2
7,5
6
1,25
7,5

2
3
2
1
1,75
4
1,5
2
2
3,75
3,5
1
4,25

26,25
26,00
20,25
16,50
22,00
30,00
19,50
21,75
19,75
33,50
26,50
18,50
29,75

10,00
8,00
8,00
8,00
10,00
10,00
8,00
8,00
8,00
10,00
8,00
10,00
6,00

Máximo 30 puntos
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Programa II
XORNADA
Nº DE POSTOS DURACIÓN
A CONTRATAR (MESES)

NOME ENTIDADE

100%

>50%

Máximo 10 puntos Máximo 10 puntos

15-50=<% <=15%

Máximo 30 puntos

Colaboración

Calidade/Viabil.
Proxecto

Nº
Contratos

Duración
Contrato

Xornada

TOTAL
PUNTOS

6,00
6,00
6,00

13,00
1,00
1,00

13
1,75
1,25

9,75
0,5
1

50,75
16,25
17,25

FUNDACIÓN FAIMEVI
ASEM GALICIA
FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA

13
1
1

2,15
5
3

13
1

9,00
7,00
8,00

FUNDACIÓN PARA LA PESCA Y EL MARISQUEO – FUNDAMAR

1

3

1

6,00

5,00

1,00

1,25

1

14,25

ASOC. DE BULIMIA E ANOREXIA DE PONTEVEDRA

2

5

1

1

10,00

5,00

2,00

3,5

1,5

22,00

ASOCIACION MULLERES EN IGUALDADE DE VIGO

4

3

4

8,00

5,25

4,00

5

2

24,25

FUNDACIÓN LUIS TILVE

2

4

2

10,00

5,75

2,00

3

2

22,75

ASOC. VIGUESA DE ALCOHOLOXIA-ASVIDAL

1

4

1

8,00

5,75

1,00

1,5

1

17,25

ASOCIACION MULLERES PROGRESISTAS

1

4

1

8,00

5,75

1,00

1,5

0,75

17,00

FEAFES – FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA

1

5,5

1

8,50

6,25

1,00

1,75

0,75

18,25

DOWN VIGO: ASOC. PARA A SÍNDROME DE DOWN

1

5,57

1

9,00

5,75

1,00

1,75

0,75

18,25

ASOCIACIÓN XARUMA

5

4,9

1

10,00

6,25

5,00

7,5

4

32,75

ASOCIACION INCLUE

1

4,5

1

5,00

6,00

1,00

1,5

0,5

14,00

ASOCIACIÓN AUTISMO VIGO

2

4

1

10,00

6,00

2,00

3

1,5

22,50

AVEMPO

1

8,1

1

9,00

6,00

1,00

2,5

0,5

19,00

ASOC. DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL DOA

3

3,5

9,00

5,50

3,00

3,75

3

24,25

UNIÓN MUSICAL DE VALLADARES

2

4

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

2

4,27

2

APAMP, ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL

4

4,01

3

FUNDACIÓN CIP

3

3,5

FUNDACIÓN ALDABA

3

FUNDACIÓN MENELA
FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR

1

2

2

1

3
2

6,00

5,00

2,00

3

1

17,00

10,00

5,00

2,00

3

2

22,00

10,00

6,25

4,00

6

3,5

29,75

3

10,00

5,25

3,00

3,75

3

25,00

7

3

6,00

5,25

3,00

6,75

3

24,00

4

4

4

6,00

6,25

4,00

6

4

26,25

2

3

8,50

6,50

2,00

2,5

1,5

21,00

ASOC. FOLKLÓRICA E CULTURAL ANDARELA

1

3

1

6,00

5,00

1,00

1,25

1

14,25

ASOCIACION FARAXA

1

3

1

6,50

6,25

1,00

1,25

1

16,00

ASOCIACION DE PERSOAS SORDAS DE VIGO

1

4

1

9,00

5,50

1,00

1,5

1

18,00

ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA CULTURAL O FIADEIRO

4

4,75

8,00

5,25

4,00

6

1

24,25

SOCIEDADE GALEGA PARA A DIFUSIÓN E CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO (SGDCP)

1

2

10,00

5,00

1,00

1

1

18,00

ASOCIACION DE MULLERES “PEDRA VELLA”

2

4

2

9,00

5,00

2,00

3

1

20,00

COGAMI
ASOCIACION AMAINA

3
1

4,29
3

1

9,00
8,00

6,00
5,00

3,00
1,00

4,5
1,25

3
0,5

25,50
15,75

1

2

4
1

3

Programa III

XORNADA
NOME ENTIDADE
UNIÓN COMARCAL UGT-VIGO

Nº DE POSTOS DURACIÓN
A CONTRATAR (MESES)
3
4

100%
3

Máx. 10 puntos Máx. 10 puntos

>50% 15-50=<% <=15% Colaboración
9,00

Calidade/Viabil. Nº
Proxecto Contratos
6,50
3,00

Máximo 30 puntos

Duración
Contrato
4,50

Xornada
3,00
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TOTAL
PUNTOS
26,00

Programa IV
XORNADA
NOME ENTIDADE
AJEVIGO
A.T.R.A
AETRAVI
ACLUXEGA (A. CLUSTER DA XEOTERMIA GALICIA)
FUNDACIÓN VIGO CONVENTION BUREAU
ASOC. GALLEGA DE SUMILLERES – AGASU
ASETRANSPO
ASOC. GALEGA DE EMPRESAS DE EINGENIRÍA – AGEINCO
ASOC. COMERCIANTES CALVARIO – ACECA
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA – FEPROHOS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS MERCADO TRAVIESAS
ASIME
INSTALECTRA

Nº DE POSTOS DURACIÓN
A CONTRATAR (MESES)
1
5
1
4
1
4
1
4
3
3,83
3
4
1
4,97
1
3
1
3
2
4
2
4
1
3
1
3,43

100%

Máx. 10 puntos

>50% 15-50=<% <=15% Colaboración

1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1

2

1

8,50
9,00
10,00
9,00
10,00
6,00
9,00
6,00
8,00
10,00
9,00
8,00
10,00

Máx. 10 puntos

Calidade/Viabil.
Proxecto
5,75
5,75
5,50
6,00
6,50
5,00
5,50
5,50
5,50
5,50
5,75
5,25
5,75

Máximo 30 puntos

Nº
Contratos
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00

Duración
Contrato
1,75
1,50
1,50
1,50
3,75
4,50
1,50
1,25
1,25
3,00
3,00
1,25
1,25

Xornada
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,50
1,00
1,00

TOTAL
PUNTOS
18,00
18,25
19,00
18,50
26,25
20,50
18,00
14,75
16,75
22,50
21,25
16,50
19,00

Programa V

NOME ENTIDADE
MANCOMUNIDADE DE MONTES DE VIGO

Máx. 10 puntos Máx. 10 puntos
Máximo 30 puntos
XORNADA
Nº DE POSTOS DURACIÓN
Calidade/Viabil. Nº
Duración
100% >50% 15-50=<% <=15% Colaboración
Xornada
A CONTRATAR (MESES)
Proxecto Contratos Contrato
31
4,44
1
20
10
10,00
6,00
31,00
46,50
21,00

TOTAL
PUNTOS
46,00

Programa VI
XORNADA
NOME ENTIDADE
S.R. CASABLANCA
AFAVI
AGRUPACIÓN DEPORTIVA TAMIAR-APAMP
CLUB ESGRIMA “EL OLIVO”
CLUB DEPORTIVO COYA
CLUB CILISTA VIGUÉS
CLUB CICLOTURISTA VALLADARES
BALAÍDOS, C.F.

Nº DE POSTOS DURACIÓN
A CONTRATAR (MESES)
1
4,5
1
4
1
4
1
4
4
3,5
4
3,5
4
3,25
4
3,6

100%
1
1
2

Máx. 10 puntos Máx. 10 puntos

Calidade/Viabil.
Nº
>50% 15-50=<% <=15% Colaboración
Proxecto Contratos
1
6,50
5,00
1,00
9,00
6,75
1,00
7,00
5,75
1,00
1
8,00
5,00
1,00
2
7,00
5,00
4,00
4
9,00
5,50
4,00
4
8,00
5,50
4,00
4
6,00
5,00
4,00

Máximo 30 puntos

Duración
Contrato
1,50
1,50
1,50
1,50
5,00
5,00
5,00
5,00

Xornada
0,75
1,00
1,00
0,75
3,50
2,00
3,00
2,00

TOTAL
PUNTOS
14,75
19,25
16,25
16,25
24,50
25,50
25,50
22,00

–Realizar a distribución económica unha vez evaluadas as solicitudes das entidades é, a asignación dos importes ven determinada pola multiplicación da valoración individual de cada entidade
polo valor estimado para cada punto resultado da división entre o importe total do programa en tre a suma dos puntos obtidos por cada entidade, aos que se engaden no seu caso os factores
correctores que aproba a comisión de valoración tal e como se indica en cada un dos programas, e axustado en aqueles casos ao importe solicitado por cada entidade cando o mesmo é in ferior ao resultado de aplicar o importe calculado para cada punto.
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–Programa I: “Entidades veciñais e culturais”
NOME ENTIDADE
A.V.C.D “SAN XURXO”
AVCU-CSCR DE BEADE
A.VV. O CARBALLO DE SÁRDOMA
A.V. PRAZA DA MIÑOCA
C.C.V.D. VIGOCENTRO
AGRUP. CENTROS CULTURAIS DE VIGO
FEDERACIÓN PEÑAS RECREATIVAS “EL OLIVO”
S.C. DEPORTIVA ATLANTIDA MATAMA
ASOC. CULTURAL BARRIO ALTO
CENTRO SOCIOCULTURAL A.R. VALLADARES
A.V.C.D. LAVADORES
A.V.V CALVARIO
SVCD NAUTILIUS

CUSTES
SALARIAIS
TOTAIS
15.398,77 €
11.288,96 €
9.895,14 €
4.865,31 €
11.336,33 €
18.199,99 €
7.141,34 €
10.210,90 €
8.291,56 €
29.039,21 €
11.317,12 €
2.980,92 €
13.936,19 €

CUSTES
S.S.
TOTAIS
6.148,87 €
3.534,72 €
3.097,07 €
1.538,61 €
4.330,99 €
6.915,98 €
3.148,02 €
4.314,14 €
2.645,00 €
9.834,69 €
3.590,28 €
956,87 €
4.564,19 €

OUTROS
OUTROS
TOTAL
CUSTES
CUSTOS
SOLICITUDE
(sg/ solicitude)
(ADMITIDOS)
200,00 €
200,00 €
21.747,64 €
222,36 €
222,36 €
14.823,68 €
0,00 €
0,00 €
12.992,21 €
96,06 €
96,06 €
6.499,98 €
235,01 €
235,01 €
15.902,33 €
376,74 €
376,74 €
25.492,71 €
0,00 €
0,00 €
10.289,36 €
163,35 €
163,35 €
14.688,39 €
0,00 €
0,00 €
10.936,56 €
583,10 €
583,10 €
39.457,00 €
0,00 €
0,00 €
14.907,40 €
59,00 €
59,00 €
3.996,79 €
0,00 €
0,00 €
18.500,38 €
210.234,43 €

Aínda que se corrixíu o erro detectado na valoración da xornada da A.V.C.D. 'San Xurxo',
non afecta ás cantidades económicas que propoñen conceder, xa que todas as entidades deste grupo xa teñen outorgadas o 100% das cantidades solicitadas de axudas.
–Programa II: “Entidades sociais e asistenciais”

FUNDACIÓN FAIMEVI

CUSTES
SALARIAIS
TOTAIS
29.913,95 €

ASEM GALICIA

2.712,00 €

907,33 €

0,00 €

0,00 €

FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA

4.050,51 €

1.320,45 €

80,56 €

80,56 €

5.451,52 €

FUNDACIÓN PARA LA PESCA Y EL MARISQUEO – FUNDAMAR

8.079,18 €

2.817,60 €

163,00 €

163,00 €

11.059,78 €

ASOC. DE BULIMIA E ANOREXIA DE PONTEVEDRA

9.991,60 €

3.272,35 €

190,00 €

190,00 €

13.182,10 €

ASOCIACION MULLERES EN IGUALDADE DE VIGO

7.218,60 €

2.364,06 €

140,00 €

140,00 €

9.722,66 €

FUNDACIÓN LUIS TILVE

18.603,10 €

5.776,08 €

0,00 €

0,00 €

24.379,18 €

ASOC. VIGUESA DE ALCOHOLOXIA-ASVIDAL

5.056,36 €

1.785,55 €

0,00 €

0,00 €

6.841,91 €

ASOCIACION MULLERES PROGRESISTAS

5.356,38 €

1.612,12 €

104,53 €

104,53 €

7.073,03 €

FEAFES – FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA

4.951,76 €

1.589,50 €

30,01 €

30,01 €

6.571,27 €

DOWN VIGO: ASOC. PARA A SÍNDROME DE DOWN

11.412,54 €

3.652,70 €

226,00 €

225,98 €

15.291,22 €

ASOCIACIÓN XARUMA

22.418,69 €

5.840,63 €

423,00 €

423,00 €

28.682,32 €

ASOCIACION INCLUE

2.977,97 €

944,28 €

0,00 €

0,00 €

3.922,25 €

ASOCIACIÓN AUTISMO VIGO

9.428,00 €

2.820,00 €

0,00 €

0,00 €

12.248,00 €

AVEMPO

8.016,27 €

2.597,55 €

105,00 €

105,00 €

10.718,82 €

ASOC. DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL DOA

15.345,15 €

5.031,41 €

305,65 €

305,65 €

20.682,21 €

UNIÓN MUSICAL DE VALLADARES

3.493,44 €

1.144,08 €

69,57 €

69,56 €

4.707,08 €

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

10.585,60 €

3.925,67 €

0,00 €

0,00 €

14.508,27 €

APAMP, ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL

19.250,91 €

6.115,53 €

0,00 €

0,00 €

25.366,44 €

FUNDACIÓN CIP

11.553,68 €

3.708,71 €

225,00 €

225,00 €

15.487,39 €

FUNDACIÓN ALDABA

15.741,16 €

8.399,48 €

362,11 €

362,11 €

24.502,75 €

FUNDACIÓN MENELA

20.895,80 €

7.018,96 €

360,00 €

360,00 €

28.274,76 €

FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR

9.797,06 €

3.085,52 €

0,00 €

0,00 €

12.882,58 €

ASOC. FOLKLÓRICA E CULTURAL ANDARELA

2.958,00 €

1.200,00 €

62,00 €

62,00 €

4.220,00 €

ASOCIACION FARAXA

4.257,15 €

1.394,22 €

0,00 €

0,00 €

5.651,37 €

ASOCIACION DE PERSOAS SORDAS DE VIGO

4.109,72 €

1.345,92 €

0,00 €

0,00 €

5.455,64 €

ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA CULTURAL O FIADEIRO

4.982,00 €

1.437,00 €

75,00 €

75,00 €

6.494,00 €

SOCIEDADE GALEGA PARA A DIFUSIÓN E CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO (SGDCP)

4.150,00 €

1.324,00 €

82,11 €

82,11 €

5.556,11 €

ASOCIACION DE MULLERES “PEDRA VELLA”

7.605,99 €

2.488,29 €

151,41 €

151,41 €

10.245,69 €

COGAMI

18.204,44 €

5.607,61 €

0,00 €

0,00 €

23.812,03 €

ASOCIACION AMAINA

3.276,00 €

1.050,99 €

0,00 €

0,00 €

NOME ENTIDADE

CUSTES
S.S.
TOTAIS
9.647,30 €

OUTROS
CUSTES
(sg/ solicitude)
438,75 €

OUTROS
TOTAL
CUSTOS
SOLICITUDE
ADMITIDOS
438,75 €
40.000,00 €
3.619,33 €

4.326,99 €
410.936,70 €
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–Programa III: “Organizacións sindicais”

NOME ENTIDADE
UNIÓN COMARCAL UGT-VIGO

CUSTES
SALARIAIS
TOTAIS
28.483,75 €

CUSTES
S.S.
TOTAIS
9.070,34 €

OUTROS
OUTROS
TOTAL
CUSTES
CUSTOS
SOLICITUDE
(sg/ solicitude) ADMITIDOS
563,31 €
563,31 € 38.117,40 €
38.117,40 €

CUSTES
SALARIAIS
TOTAIS
13.560,99 €
9.960,00 €
4.037,84 €
7.064,00 €
20.487,50 €
11.072,64 €
16.392,98 €
2.707,11 €
3.082,23 €
12.872,04 €
10.282,16 €
4.512,72 €
8.589,67 €

CUSTES
S.S.
TOTAIS
4.264,38 €
3.315,46 €
1.435,44 €
2.637,00 €
6.576,49 €
4.163,28 €
5.213,40 €
1.157,16 €
1.214,40 €
4.085,62 €
3.299,24 €
1.448,58 €
2.739,70 €

OUTROS
OUTROS
TOTAL
CUSTES
CUSTOS
SOLICITUDE
(sg/ solicitude) ADMITIDOS
267,38 €
267,38 € 18.092,75 €
0,00 €
0,00 € 13.275,46 €
82,10 €
82,10 €
5.555,38 €
145,51 €
145,51 €
9.846,51 €
405,96 €
405,96 € 27.469,95 €
228,54 €
228,54 € 15.464,46 €
0,00 €
0,00 € 21.606,38 €
0,00 €
0,00 €
3.864,27 €
42,97 €
42,97 €
4.339,60 €
254,36 €
254,36 € 17.212,02 €
203,72 €
203,72 € 13.785,12 €
89,00 €
89,00 €
6.050,30 €
169,00 €
169,00 € 11.498,37 €
168.060,57 €

–Programa IV: “Entidades empresariais”
NOME ENTIDADE
AJEVIGO
A.T.R.A
AETRAVI
ACLUXEGA (A. CLUSTER DA XEOTERMIA GALICIA)
FUNDACIÓN VIGO CONVENTION BUREAU
ASOC. GALLEGA DE SUMILLERES – AGASU
ASETRANSPO
ASOC. GALEGA DE EMPRESAS DE EINGENIRÍA – AGEINCO
ASOC. COMERCIANTES CALVARIO – ACECA
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA – FEPROHOS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS MERCADO TRAVIESAS
ASIME
INSTALECTRA

–Programa V: “Comunidades de Montes”.
NOME ENTIDADE
MANCOMUNIDADE DE MONTES DE VIGO

CUSTES
CUSTES
SALARIAIS
S.S.
TOTAIS
TOTAIS
104.340,00 € 39.122,80 €

OUTROS
CUSTES
(sg/ solicitude)
1.590,00 €

OUTROS
CUSTOS
ADMITIDOS
1.590,00 €

CUSTES
SALARIAIS
TOTAIS
3.150,00 €
5.695,16 €
5175,65
2427,56
14713,98
12829,1
16632,87
5223,96

OUTROS
OUTROS
TOTAL
CUSTES
CUSTOS
SOLICITUDE
(sg/ solicitude) ADMITIDOS
63,80 €
63,79 € 4.316,29 €
113,72 €
113,72 € 7.695,64 €
0,00 €
0,00 € 6.837,06 €
47,50 €
47,50 € 3.227,18 €
293,51 €
293,50 € 19.860,42 €
250,00 €
250,00 € 17.366,21 €
331,20 €
331,20 € 22.411,25 €
105,08 €
105,08 € 7.100,46 €
88.814,51 €

TOTAL
SOLICITUDE
145.000,00 €
145.000,00 €

–Programa VI: “Entidades deportivas”.
NOME ENTIDADE
S.R. CASABLANCA
AFAVI
AGRUPACIÓN DEPORTIVA TAMIAR-APAMP
CLUB ESGRIMA “EL OLIVO”
CLUB DEPORTIVO COYA
CLUB CILISTA VIGUÉS
CLUB CICLOTURISTA VALLADARES
BALAÍDOS, C.F.

CUSTES
S.S.
TOTAIS
1.102,50 €
1.886,76 €
1.661,41 €
752,12 €
4.852,94 €
4.287,11 €
5.447,18 €
1.781,42 €

–Criterios utilizados nos axustes e na distribución do crédito non liberado.
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CRÉDITO NON LIBERADO CONFORME A BASE DÉCIMO SEGUNDA.13
O crédito non liberado nalgún dos programas, poderá ser destinado a incrementar o importe das
axudas, doutro/s dos programas a proposta da comisión de avaliación,distribuindo o mesmo
proporcionalmente ao importe total solicitado por cada un do Programas.
Programa III: “Organizacións sindicais”
Crédito previsto
Crédito non liberado

100.000,00 €
61.882,60 €

Programa IV: “Entidades Empresariais”
Crédito previsto
Crédito non liberado

CRÉDITO TOTAL NON LIBERADO:

200.000,00 €
31.939,43 €

210.007,52 €

Programa VI: “Entidades Deportivas”
Crédito previsto
205.000,00 €
Crédito non liberado
116.185,49 €

Distribución proporcional por programas
Programa
Solicitado
Distribución
PROGRAMA I
210.234,43 €
71.076,73 €
PROGRAMA II
410.936,70 €
138.930,79 €
PROGRAMA III
PROGRAMA IV
PORGRAMA V
PROGRAMA VI

Non se teñen en conta por canto xa
se atopan no importe máximo da
solicitude.

TOTAL

621.171,13 €

210.007,52 €

Créditos por
Programa
PROGRAMA I
PROGRAMA II
PROGRAMA III
PROGRAMA IV
PROGRAMA V
Programa VI
TOTAL

programa:
INICIAL
150.000,00 €
200.000,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
145.000,00 €
205.000,00 €
1.000.000,00 €

FINAL
210.234,43 €
349.773,09 €
38.117,40 €
168.060,57 €
145.000,00 €
88.814,51 €
1.000.000,00 €

–Unha vez realizadas as distribucións dos créditos non liberados de forma proporcional entre as
entidades solicitantes, a proposta final queda como sigue, o detalle dos cálculos se achega no
Anexo I:
–Programa I: “Entidades veciñais e culturais
NOME ENTIDADE

TOTAL
SOLICITUDE

A.V.C.D “SAN XURXO”

21.747,64 €

AVCU-CSCR DE BEADE

14.823,68 €

A.VV. O CARBALLO DE SÁRDOMA

12.992,21 €

A.V. PRAZA DA MIÑOCA

6.499,98 €

C.C.V.D. VIGOCENTRO

15.902,33 €

AGRUP. CENTROS CULTURAIS DE VIGO

25.492,71 €

FEDERACIÓN PEÑAS RECREATIVAS “EL OLIVO”

10.289,36 €

S.C. DEPORTIVA ATLANTIDA MATAMA

14.688,39 €

ASOC. CULTURAL BARRIO ALTO

10.936,56 €

CENTRO SOCIOCULTURAL A.R. VALLADARES

39.457,00 €

A.V.C.D. LAVADORES

14.907,40 €

A.V.V CALVARIO
SVCD NAUTILIUS

3.996,79 €
18.500,38 €
210.234,43 €

TOTAL
RESOLUCIÓN

% sobre a axuda
solicitada

21.747,64 €
14.823,68 €
12.992,21 €
6.499,98 €
15.902,33 €
25.492,71 €
10.289,36 €
14.688,39 €
10.936,56 €
39.457,00 €
14.907,40 €
3.996,79 €
18.500,38 €

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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–Programa II: “Entidades sociais e asistenciais
NOME ENTIDADE
FUNDACIÓN FAIMEVI

TOTAL
TOTAL RESOLUCIÓN
SOLICITUDE
40.000,00 €

ASEM GALICIA

3.619,33 €

FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA

5.451,52 €

FUNDACIÓN PARA LA PESCA Y EL MARISQUEO – FUNDAMAR

11.059,78 €

ASOC. DE BULIMIA E ANOREXIA DE PONTEVEDRA

13.182,10 €

ASOCIACION MULLERES EN IGUALDADE DE VIGO
FUNDACIÓN LUIS TILVE

9.722,66 €
24.379,18 €

ASOC. VIGUESA DE ALCOHOLOXIA-ASVIDAL

6.841,91 €

ASOCIACION MULLERES PROGRESISTAS

7.073,03 €

FEAFES – FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA

6.571,27 €

DOWN VIGO: ASOC. PARA A SÍNDROME DE DOWN

15.291,22 €

ASOCIACIÓN XARUMA

28.682,32 €

ASOCIACION INCLUE

3.922,25 €

ASOCIACIÓN AUTISMO VIGO

12.248,00 €

AVEMPO

10.718,82 €

ASOC. DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL DOA

20.682,21 €

UNIÓN MUSICAL DE VALLADARES

4.707,08 €

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

14.508,27 €

APAMP, ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL

25.366,44 €

FUNDACIÓN CIP

15.487,39 €

FUNDACIÓN ALDABA

24.502,75 €

FUNDACIÓN MENELA

28.274,76 €

FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR

12.882,58 €

ASOC. FOLKLÓRICA E CULTURAL ANDARELA

4.220,00 €

ASOCIACION FARAXA

5.651,37 €

ASOCIACION DE PERSOAS SORDAS DE VIGO

5.455,64 €

ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA CULTURAL O FIADEIRO

6.494,00 €

SOCIEDADE GALEGA PARA A DIFUSIÓN E CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO (SGDCP)

5.556,11 €

ASOCIACION DE MULLERES “PEDRA VELLA”

10.245,69 €

COGAMI

23.812,03 €

ASOCIACION AMAINA

4.326,99 €
410.936,70 €

−Programa III:

34.190,02 €
3.619,33 €
5.451,52 €
9.600,15 €
13.182,10 €
9.722,66 €
15.326,56 €
6.841,91 €
7.073,03 €
6.571,27 €
12.294,93 €
22.063,51 €
3.922,25 €
12.248,00 €
10.718,82 €
16.337,10 €
4.707,08 €
14.508,27 €
20.042,42 €
15.487,39 €
16.168,68 €
17.684,49 €
12.882,58 €
4.220,00 €
5.651,37 €
5.455,64 €
6.494,00 €
5.556,11 €
10.245,69 €
17.179,22 €
4.326,99 €
349.773,09 €

% sobre a
axuda
solicitada

85,48%
100,00%
100,00%
86,80%
100,00%
100,00%
62,87%
100,00%
100,00%
100,00%
80,41%
76,92%
100,00%
100,00%
100,00%
78,99%
100,00%
100,00%
79,01%
100,00%
65,99%
62,55%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
72,15%
100,00%
91,97%

“Organizacións sindicais”
NOME ENTIDADE

UNIÓN COMARCAL UGT-VIGO

Importe axuda
CONCEDIDA
INICIAL
38.117,40 €
38.117,40 €
38.117,40 €
38.117,40 €

TOTAL
SOLICITUDE

% sobre a axuda
solicitada
100,00%

−Programa IV: “Entidades empresariais”
NOME ENTIDADE

TOTAL
SOLICITUDE

Total 1º
axuste

% sobre a axuda
solicitada

AJEVIGO

18.092,75 €

18.092,75 €

100,00%

A.T.R.A

13.275,46 €

13.275,46 €

100,00%

AETRAVI

5.555,38 €

5.555,38 €

100,00%

ACLUXEGA (A. CLUSTER DA XEOTERMIA GALICIA)

9.846,51 €

9.846,51 €

100,00%

FUNDACIÓN VIGO CONVENTION BUREAU

27.469,95 €

27.469,95 €

100,00%

ASOC. GALLEGA DE SUMILLERES – AGASU

15.464,46 €

15.464,46 €

100,00%

ASETRANSPO

21.606,38 €

21.606,38 €

100,00%

ASOC. GALEGA DE EMPRESAS DE EINGENIRÍA – AGEINCO

3.864,27 €

3.864,27 €

100,00%

ASOC. COMERCIANTES CALVARIO – ACECA

4.339,60 €

4.339,60 €

100,00%

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA – FEPROHOS

17.212,02 €

17.212,02 €

100,00%

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS MERCADO TRAVIESAS

13.785,12 €

13.785,12 €

100,00%

6.050,30 €

6.050,30 €

100,00%

11.498,37 €
168.060,57 €

11.498,37 €
168.060,57 €

ASIME
INSTALECTRA

100,00%
118,18%
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−Programa V:

“Comunidades de Montes”.
NOME ENTIDADE

MANCOMUNIDADE DE MONTES DE VIGO

Importe axuda
% sobre a axuda
CONCEDIDA
solicitada
INICIAL
145.000,00 € 145.000,00 €
100,00%
145.000,00 € 145.000,00 €

TOTAL
SOLICITUDE

−Programa VI: “Entidades deportivas”.
NOME ENTIDADE

TOTAL
SOLICITUDE

Importe axuda
% sobre a axuda
CONCEDIDA
solicitada
INICIAL

S.R. CASABLANCA

4.316,29 €

4.316,29 €

100,00%

AFAVI

7.695,64 €

7.695,64 €

100,00%

AGRUPACIÓN DEPORTIVA TAMIAR-APAMP

6.837,06 €

6.837,06 €

100,00%

CLUB ESGRIMA “EL OLIVO”

3.227,18 €

3.227,18 €

100,00%

CLUB DEPORTIVO COYA

19.860,42 €

19.860,42 €

100,00%

CLUB CILISTA VIGUÉS

17.366,21 €

17.366,21 €

100,00%

CLUB CICLOTURISTA VALLADARES

22.411,25 €

22.411,25 €

100,00%

BALAÍDOS, C.F.

7.100,46 €
88.814,51 €

7.100,46 €

100,00%

88.814,51 €

–A base DÉCIMO SEGUNDA.- PROCEDEMENTO: INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN,
NOTIFICACIÓN E/OU PUBLICACIÓN, RECURSOS E RENUNCIA, para aqueles casos nos que
a axuda é inferior á solicitada permite, no punto 7- “O órgano instrutor poderá modificar á baixa o
período de contratación solicitado e/ou o número máximo de traballadores e traballadoras que se
vaian subvencionar, segundo entenda xustificado adecuadamente o obxecto e necesidade do
proxecto, así como as funcións que van levar a cabo as mesmas..
A proposta de modificación realizarase en base a seguinte prelación:
1.Redución do período de contratación sempre que non desvirtue os obxectivos
do proxecto presentado.
2.Redución da xornada laboral do persoal a contratar e ata un mínimo do 50 %”
3.Redución do porcentaxe dos custes salariais do persoal da entidade con cargo
ao proxecto”
4.Redución do número de persoas desempregadas a contratar”.
–Unha vez analizadas as solicitudes presentadas, e tendo en conta o establecido no apartado 7
da base Décimo Primeira, proponse:
–Reducións do periodo de contratación ás entidades que deseguido se relacionan:
Para o cálculo da redución do periodo de contratación, aplícase ao tempo de
contratación proposto pola entidade a porcentaxe sobre a solicitude concedida na
subvención de cada entidade, pasando o resultado en base decimal obtido ao de
meses e días, tal e como se detalla nas táboas que aparecen a continuación.
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NOME ENTIDADE

Nº DE POSTOS
A CONTRATAR

DURACIÓN
Meses de contrato
% DA AXUDA
(MESES)
subvencionado
2,15
85,48%
3,42
4,00
1,71
2,00
1,71
2,00

FUNDACIÓN FAIMEVI
Titulador grao medio
Grupo III – Técnicos de oficina
Captación de patrocinados e tarefas asociadas

13
1
2
10

FUNDACIÓN PARA LA PESCA Y EL MARISQUEO – FUNDAMAR

1

3,00

86,80%

2,6

FUNDACIÓN LUIS TILVE

2

4,00

62,87%

2,51

DOWN VIGO: ASOC. PARA A SÍNDROME DE DOWN

1

5,57

80,41%

4,48

ASOCIACIÓN XARUMA
Educador/a ambiental
Educador/a social
Peón xardinero/a
Monitor/a actividades aire libre

5
1
1
2
1

4,90
5,50
4,00
5,50
4,00

76,92%

ASOC. DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL DOA

3

3,50

78,99%

APAMP, ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL
Coidador/a
Auxiliar lavandería e transporte adaptado
Monitor de ocio
Coidador/a

4
1
1
1
1

4,01
4,07
4,30
3,83
3,83

79,01%

FUNDACIÓN ALDABA

3

7,00

65,99%

4,62

FUNDACIÓN MENELA

4

4,00

62,55%

2,5

COGAMI

3

4,29

72,15%

2
1

4,00
4,87

Coidador/a
Traballador/a social

4,23
3,08
4,23
3,08
2,76

3,22
3,4
3,03
3,03

2,89
3,51

ÓRGANO COMPETENTE
O art. 7.4 da LSG establece que a competencia para conceder subvencións nas corporacións
locais correspóndelle aos órganos que teñan atribuída esa función na lexislación de réxime local.
De conformidade co art. 127.g) da Lei 57/03, de 16 de decembro, de Medidas para a
Modernización do Goberno Local (LMMGL), correspóndelle á Xunta de Goberno Local “o
desenvolvemento da xestión económica, autorizar e dispor gastos en materia da súa
competencia, dispor gastos previamente autorizados polo Pleno e a xestión do persoal”.
RECURSOS
De conformidade cos art. 52.2.a) de la Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime
Local (LRBRL), en redacción dada pola Lei 11/99, de 21 de abril e 210.a) do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD
2568/86, de 28 de novembro, as resolucións da Xunta de Goberno poñen fin á vía
administrativa.
Segundo os art. 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, ou directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa
(art. 8.1 LRXCA). Se se interpón o recurso de reposición, non poderá interpoñerse o segundo
ata a resolución expresa do primeiro ou a súa desestimación presunta. O prazo para a
interposición do recurso contencioso administrativo será de dous meses, establecido no art. 46.1
da Lei 29/98, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa (LRXCA)
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Á vista do exposto, de conformidade coa base décimo primeira.8 da norma reguladora da
subvención, art. 23.3 da LSG e art. 127.g) da LMMGL, proponse á Xunta de Goberno Local, a
adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO: DESESTIMAR, integramente, conforme ao art. 23.3 da LSG, ás entidades que se
relacionan, as súas solicitudes de subvencións, por non cumprir coas condicións ou requisitos
establecidos nas bases reguladoras para acadar a condición de beneficiarias e, en concreto,
polas causas indicadas:

MOTIVO
EXCLUSIÓN

Nº Expdte.
12851
12905
12903
12897
12858
12867
12911
12898

Non subana a documentación
Subsanación fóra de prazo
Non subana a documentación
Incumprimento Base 1ª
Incumprimento Base 1ª
Non está inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións.
Non está inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións.
Incumprimento Base 1ª

Epígrafe
Tipo.Tema
1.2
4.1
10.5
1.4

2.7

NOME ENTIDADE

CIF

ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER – AFAGA
ASOC. TRASTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA DE VIGO
CEAVIGAL
REAL CLUB NAUTICO
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER J.L. DE VIGO
NAVIA VIGO ATHLETIC ASSOCIATION
ESCUELAS DEPORTIVAS VIGO2015
BANDA-ESCOLA MÚSICA DE BEADE

G36776920
G27813906
G27825462
G36612752
G28197564
G27829811
G36982239
G36647055

SEGUNDO: CONCEDER, de conformidade co art. 23.3 da LSG, ás entidades que, de seguido,
se relacionan, con cargo á partida presupostaria 2410 4800000 “Programa de axudas ao plan de
emprego municipal” do vixente exercicio presupostario, por importe de 1.000.000,00 € (un millón
de euros)
a) Programa I “Entidades veciñais e culturais”:
NOME ENTIDADE

TOTAL
RESOLUCIÓN

CIF

A.V.C.D “SAN XURXO”

G36648988

AVCU-CSCR DE BEADE

G36632081

A.VV. O CARBALLO DE SÁRDOMA

G36649325

A.V. PRAZA DA MIÑOCA

G36842284

C.C.V.D. VIGOCENTRO

G27762434

AGRUP. CENTROS CULTURAIS DE VIGO

G36791291

FEDERACIÓN PEÑAS RECREATIVAS “EL OLIVO”

G36704666

S.C. DEPORTIVA ATLANTIDA MATAMA

G36620854

ASOC. CULTURAL BARRIO ALTO

G27800861

CENTRO SOCIOCULTURAL A.R. VALLADARES

G36617082

A.V.C.D. LAVADORES

G36633618

A.V.V CALVARIO

G36648293

SVCD NAUTILIUS

G36631703

21.747,64 €
14.823,68 €
12.992,21 €
6.499,98 €
15.902,33 €
25.492,71 €
10.289,36 €
14.688,39 €
10.936,56 €
39.457,00 €
14.907,40 €
3.996,79 €
18.500,38 €
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b) Programas II “Entidades sociais e asistenciais”:

CIF

TOTAL RESOLUCIÓN

FUNDACIÓN FAIMEVI

G36921278

ASEM GALICIA

G36925691

FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA

G36620037

FUNDACIÓN PARA LA PESCA Y EL MARISQUEO – FUNDAMAR

G27745397

ASOC. DE BULIMIA E ANOREXIA DE PONTEVEDRA

G36835403

ASOCIACION MULLERES EN IGUALDADE DE VIGO

G27712306

FUNDACIÓN LUIS TILVE

G15169949

ASOC. VIGUESA DE ALCOHOLOXIA-ASVIDAL

G36627453

ASOCIACION MULLERES PROGRESISTAS

G36657336

FEAFES – FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA

G15545353

DOWN VIGO: ASOC. PARA A SÍNDROME DE DOWN

G36697324

ASOCIACIÓN XARUMA

G27746486

ASOCIACION INCLUE

G27764844

ASOCIACIÓN AUTISMO VIGO

G36849883

AVEMPO

G36816106

ASOC. DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL DOA

G36044295

UNIÓN MUSICAL DE VALLADARES

G36639110

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

G80468416

APAMP, ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL

G36624120

34.190,02 €
3.619,33 €
5.451,52 €
9.600,15 €
13.182,10 €
9.722,66 €
15.326,56 €
6.841,91 €
7.073,03 €
6.571,27 €
12.294,93 €
22.063,51 €
3.922,25 €
12.248,00 €
10.718,82 €
16.337,10 €
4.707,08 €
14.508,27 €
20.042,42 €
15.487,39 €
16.168,68 €
17.684,49 €
12.882,58 €
4.220,00 €
5.651,37 €
5.455,64 €
6.494,00 €
5.556,11 €
10.245,69 €
17.179,22 €
4.326,99 €

NOME ENTIDADE

FUNDACIÓN CIP

B36757557

FUNDACIÓN ALDABA

G82453606

FUNDACIÓN MENELA

G36685964

FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR

G24452435

ASOC. FOLKLÓRICA E CULTURAL ANDARELA

G36698686

ASOCIACION FARAXA

G27728658

ASOCIACION DE PERSOAS SORDAS DE VIGO

G36622835

ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA CULTURAL O FIADEIRO

G36812204

SOCIEDADE GALEGA PARA A DIFUSIÓN E CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO (SGDCP)

G27762921

ASOCIACION DE MULLERES “PEDRA VELLA”

G36837433

COGAMI

G32115941

ASOCIACION AMAINA

G27802818

c) Programa III: “Organizacións sindicais”:
NOME ENTIDADE
UNIÓN COMARCAL UGT-VIGO

CIF
G15383011

TOTAL
RESOLUCIÓN
38.117,40 €
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1. Programa IV: “Entidades empresariais”:
NOME ENTIDADE

CIF

AJEVIGO

G36801876

A.T.R.A

G36614725

AETRAVI

G36847861

ACLUXEGA (A. CLUSTER DA XEOTERMIA GALICIA)

G94017829

FUNDACIÓN VIGO CONVENTION BUREAU

G27722883

ASOC. GALLEGA DE SUMILLERES – AGASU

G36224475

ASETRANSPO

G36627719

ASOC. GALEGA DE EMPRESAS DE EINGENIRÍA – AGEINCO

G36942720

ASOC. COMERCIANTES CALVARIO – ACECA

G36661536

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA – FEPROHOS

G36614907

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS MERCADO TRAVIESAS

G36712701

ASIME

G36614774

INSTALECTRA

G36640845

e) Programa V:

“Comunidades de Montes”:
NOME ENTIDADE

MANCOMUNIDADE DE MONTES DE VIGO

f) Programa VI:

TOTAL
RESOLUCIÓN
18.092,75 €
13.275,46 €
5.555,38 €
9.846,51 €
27.469,95 €
15.464,46 €
21.606,38 €
3.864,27 €
4.339,60 €
17.212,02 €
13.785,12 €
6.050,30 €
11.498,37 €

CIF
V36840726

TOTAL
RESOLUCIÓN
145.000,00 €

“Entidades deportivas”:
NOME ENTIDADE

CIF

S.R. CASABLANCA

G36763084

AFAVI

G36998227

AGRUPACIÓN DEPORTIVA TAMIAR-APAMP

G36657450

CLUB ESGRIMA “EL OLIVO”

G36869873

CLUB DEPORTIVO COYA

G36753911

CLUB CILISTA VIGUÉS

G36650885

CLUB CICLOTURISTA VALLADARES

G36796258

BALAÍDOS, C.F.

G36737724

TOTAL
RESOLUCIÓN
4.316,29 €
7.695,64 €
6.837,06 €
3.227,18 €
19.860,42 €
17.366,21 €
22.411,25 €
7.100,46 €

TERCEIRO: Modificar os periodos de contratación e xornada laboral das solicitudes que non
acadaron o 100% da súa solicitude, todas ellas do Programa II “Entidades sociais e asistenciais”:
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NOME ENTIDADE

Nº DE POSTOS
A CONTRATAR

DURACIÓN
Meses de contrato
% DA AXUDA
(MESES)
subvencionado
2,15
85,48%
3,42
4,00
1,71
2,00
1,71
2,00

FUNDACIÓN FAIMEVI
Titulador grao medio
Grupo III – Técnicos de oficina
Captación de patrocinados e tarefas asociadas

13
1
2
10

FUNDACIÓN PARA LA PESCA Y EL MARISQUEO – FUNDAMAR

1

3,00

86,80%

2,6

FUNDACIÓN LUIS TILVE

2

4,00

62,87%

2,51

DOWN VIGO: ASOC. PARA A SÍNDROME DE DOWN

1

5,57

80,41%

4,48

ASOCIACIÓN XARUMA
Educador/a ambiental
Educador/a social
Peón xardinero/a
Monitor/a actividades aire libre

5
1
1
2
1

4,90
5,50
4,00
5,50
4,00

76,92%

ASOC. DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL DOA

3

3,50

78,99%

APAMP, ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL
Coidador/a
Auxiliar lavandería e transporte adaptado
Monitor de ocio
Coidador/a

4
1
1
1
1

4,01
4,07
4,30
3,83
3,83

79,01%

FUNDACIÓN ALDABA

3

7,00

65,99%

4,62

FUNDACIÓN MENELA

4

4,00

62,55%

2,5

COGAMI

3

4,29

72,15%

2
1

4,00
4,87

Coidador/a
Traballador/a social

4,23
3,08
4,23
3,08
2,76

3,22
3,4
3,03
3,03

2,89
3,51

CUARTO: NOTIFICAR o presente acordo aos interesados, nos termos establecidos nos art. 24
da LSG e art. 58 e 59 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 ContenciosoAdministrativo 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 art. 116 e 117 da Lei 30/92,
de RXAP e PAC e 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.
QUINTO: INFORMAR, aos efectos do disposto no art. 20 da LSG, e publicarase conforme o
establecido no artigo 20.8 apartados a) e b) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de
Subvencións, en aplicación dos principios recolleitos na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno, unha vez aprobadas as subvencións
concedidas con indicación da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao que se
imputen, o beneficiario, a cantidade concedida o obxectivo e finalidade da subvención con
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expresión dos distintos programas ou proxectos subvencionados na Base de Datos Nacional de
Subvencións (BDNS), no portal de transparencia e na páxina web do Concello de Vigo
(www.vigo.org)

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
8(836).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CENTRO
VECIÑAL E CULTURAL DE VALLADARES PARA A ORGANIZACIÓN DA FESTA
DO POLBO. EXPTE. 6498/335.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 22.07.16 e o
informe de fiscalización do 3.08.16, dáse conta do informe-proposta de data
18.07.16, asinado pola xefa do Servizo de Festas, a concelleira delegada da Área e
Festas e Turismo e o concelleiro delegado da Área de Orzamentos e Facenda, que
di o seguinte:
A concellería de Festas e Turismo está a xestionar o programa de actividades que terán
lugar na nosa cidade nos meses de xullo, agosto e setembro, dentro das Festas de Verán
2016. Dentro desta programación vénse incluíndo nos últimos anos unha serie de festas de
enxalzamento gastronómico, co obxecto de potenciar os produtos das nosas rías como o
mexillón, a sardiña e o polbo, e que se realiza en colaboración con diversas entidades, xa
que o Concello non dispón dos medios suficientes para afrontar a organización en solitario
destes eventos.
Dende o ano 1990, o Centro veciñal e cultural de Valladares vén realizando a organización
da festa de enxalzamento gastronómico do polbo, contando con gran afluencia de público, e
está en condicións de organizar a presente edición, conforme ao Programa e Presuposto de
ingresos e gastos (por un importe total de 13.000,00 euros, recollidos no Anexo do texto do
convenio.
Como consecuencia dunha resolución da concelleira de Festas e Turismo de data 14 de
xullo de 2016, iniciouse o expediente necesario para a redacción dun convenio de
colaboración co Centro veciñal e cultural de Valladares (CIF G-36.805.158), para a
realización da “Festa do Polbo 2016”, o vindeiro14 de agosto, no Monte dos Pozos, dentro
da programación “Vigo en Festas 2016”.
Na lexislación vixente, concretamente no artigo 72 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, faise referencia á conveniencia da participación de entidades de carácter
cultural, social e veciñal como colaboradores na organización de diversos programas e
acontecementos culturais, ofertados polas entidades locais (Cabalgata de Reis, Entroido, etc.).
O convenio do que se trata é un convenio de colaboración dos que poden celebrar as
administracións públicas con persoas xurídicas privadas, co obxecto de satisfacer os intereses
públicos que teñen encomendados e que non se poden cualificar como un contrato
administrativo típico na medida en que non se corresponden co obxecto dun contrato de
servizos por conter determinadas peculiaridades respecto das pretensións que deben realizar
as entidades conveniantes e especialmente a inexistencia dun prezo en sentido estrito, ó
limitarse a achega económica do Concello a compensar estritamente os gastos realizados polas
entidades para a realización das actividades.
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Este convenio prevé unha disposición dineraria de 5.000,00 euros, con cargo á aplicación
3380.489.0006 (Convenio Centro veciñal cultural Valladares – Festa Polbo) do programa
orzamentario de Festas para o vixente exercicio, a favor do Centro veciñal e cultural
Valladares, suxeito ao cumprimento pola mesma dun determinado obxectivo de utilidade
pública e interese social expostas nas obrigas pactadas en convenio.
Outras obrigas que asume o Concello respecto da entidade son: colaborar na organización
xeral en xestións como a presenza da Policía Local e dos servizos de Protección civil, editar
un total de 500 carteis que distribuirán posteriormente a entidade e incluír a festa
gastronómica no programa “Vigo en Festas 2016”.
Pola súa banda, a entidade encargarase da organización xeral da festa e asumirá todos os gastos
derivados da mesma e que, segundo o presuposto presentado, ascenden a un total de 13.000,00
euros.
O réxime xurídico de aplicación do presente convenio será a Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións e o seu regulamento de desenvolvemento, así como a Lei de Galicia
9/2007, de subvencións de Galicia.
Dado o carácter cultural, cívico e social, responde ademais ao previsto no artigo 88 da Lei
30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, e forma parte das competencias atribuídas ós
municipios no artigo 25.2.m da Lei 7/1985, e ós municipios galegos no artigo 80.2.n da Lei de
Galicia 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia.
A presente axuda aparece nominativamente recollida a favor do destinatario dentro do
capítulo 4 do presente orzamento (Convenio Centro veciñal cultural Valladares – Festa Polbo)
do mesmo capítulo económico.
En aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013 de decembro, de transparencia,
acceso á información pública e bo goberno, la Base de Datos Nacional de Subvencións
BDNS operará como sistema nacional de publicidade das subvencións. A tales efectos, e
para garantir o dereito dos cidadáns a coñecer todas as subvencións convocadas en cada
momento e cara a contribuir aos principios de publicidade e transparencia, a Intervención
Xeral da Administración do Estado publicará na súa paxina web as subvencións concedidas,
segundo o estabelecido na Lei 38/2003 de 17 de novembro, xeral de subvencións artigo 20.
4 e 8b).
De conformidade co artigo 127.g da Lei 7/1985, corresponderá á Xunta de Goberno local a
aprobación do convenio e, con carácter previo, a aprobación do gasto de conformidade co
previsto no artigo 31 da LG 9/2007. Así mesmo, queda facultada a concelleira delegada da
Área de Festas e Turismo para asinar o citado convenio, ao amparo do Decreto de
delegación de competencias da Alcaldía de 19 de xuño de 2015.
Á vista do exposto, previo os informes xurídico e da Intervención de fondos, coa conformidade
da concelleira de Festas e Turismo e do concelleiro de Orzamentos e Facenda, faise á Xunta de
Goberno local a seguinte
PROPOSTA:
“1º.- Que se aprobe o proxecto de convenio, que se achega no expediente, entre o Concello
de Vigo e o Centro veciñal e cultural de Valadares para a organización da “Festa do Polbo
2016”.
2º.- Que se autorice un gasto por importe de 5.000,00 euros, en concepto do estipulado no
convenio, que se aboará ao Centro veciñal e cultural de Valadares (CIF G-36.805.158), con
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cargo á aplicación presupostaria 3380.489.0006 (Convenio Centro veciñal cultural Valadares
– Festa Polbo) do programa presupostario de Festas para o vixente exercicio.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CENTRO VECIÑAL E CULTURAL
DE VALLADARES PARA A ORGANIZACIÓN DA FESTA DO POLBO 2016
Na Casa do Concello de Vigo, a

dous mil dezaseis.

REUNIDOS
Dunha parte, dona Ana Laura Iglesias González, na súa calidade de concelleira-delegada
da Área de Festas e Turismo do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en
virtude do decreto da Alcaldía de 19 de xuño de 2015 e acordo da Xunta de Goberno de
data 19 de xuño de 2015.
Doutra, dona Ana Pérez Davila, como presidenta do Centro veciñal e cultural de Valladares,
CIF nº G-36.805.158 e enderezo social na estrada de Valadares nº 261 de Vigo, na
representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu
secretario que figura na documentación do expediente núm. 6489/335.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio
MANIFESTAN
I.- Que o Centro Veciñal e Cultural de Valadares ten por fins, entre outros, o de organizar
actividades culturais e sociais diversas. Deste modo, esta entidade vén organizando nos
últimos anos a “Festa do Polbo”, no monte dos Pozos de Valadares, con grande éxito
organizativo e aceptación entre os cidadáns, estando en condicións de organizar a presente
edición.
II.- Que o Concello de Vigo está a organizar o programa de actividades “Vigo en festas
2016”, que se desenvolve nos meses de xullo e agosto na cidade de Vigo, co obxecto de
potenciar a oferta cultural que lle achega á cidadanía; neste sentido existe un grande
interese en apoiar as festas gastronómicas de enxalzamento de produtos da nosa ría, como
son o polbo, a sardiña e o mexillón, así como os nosos folclore e cultura populares. De igual
maneira, o Concello está interesado en achegarlle á cidadanía unha oferta cultural
diversificada e popular que albergue o maior número posíbel de actividades, dirixidas a
todos os sectores culturais.
III. Que dende o ano 1996 se asinaron diversos convenios de colaboración entre ambas as
entidades para desenvolver actividades socioculturais, e os resultados acadados foron moi
satisfactorios para ambas as partes.
IV.- Que o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3380.489.0006, prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 5.000,00 (cinco mil) euros,
a favor do Centro Veciñal e Cultural de Valadares.
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 de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas
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nominativamente nos orzamentos da Administración concedente, os intervenientes, conclúen
o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita subvención, cuxo
obxecto é a organización da Festa do Polbo 2016 no Monte dos Pozos o vindeiro 14 de
agosto.
VI.- Que a entidade Centro Veciñal e Cultural de Valladares non está incurso en prohibición
para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, achase ao
corrente das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas
pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsábeis e
certificacións que figuran no expediente núm. 6489/335.
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e cultural que para a
cidade de Vigo representa a devandita actividade da entidade Centro veciñal e cultural de
Valladares, o Concello de Vigo e a dita entidade conveñen a súa colaboración no ámbito
cultural e a concesión da referida subvención en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- O Centro veciñal e cultural de Valadares comprométese a colaborar coa Concellería
de Festas e Turismo do Concello de Vigo en canto a organización da Festa do Polbo 2016
que terá lugar no Monte dos Pozos o día 14 de agosto de 2016, e concretamente a:
1º.- Asumir todo o concernente á organización das actividades obxecto do convenio,
achegando toda infraestrutura e equipo humano necesarios para tal fin, seguro de
responsabilidade civil, así como cumprir a programación que consta no expediente.
2º.- Asumir todos os gastos que se deriven deste convenio, agás os que especifiquen
como responsabilidade do Concello.
3º.- Obter todos os permisos e autorizacións necesarios para a realización desta
actividade.
4º.- Comezar as actividades do programa á hora anunciada ao público e comprobar
coa antelación suficiente o correcto funcionamento das instalacións e equipamento,
para realizar as correccións técnicas que resulten necesarias.
5º.- Xestionar e aboar a cantidade que corresponda polos dereitos de autor que se
xeren pola programación que figura nesta expediente.
6º.-Distribuír o material publicitario editado con motivo das festas, entregado polo
Concello.
7º.- Responsabilizarse fronte a calquera dano que se cause a terceiros con ocasión do
desenvolvemento da actividade, asumindo a contratación dunha póliza de seguro de
responsabilidade civil que atenda calquera accidente ou incidencia que se poida
producir en relación ao desenvolvemento das actividades; a ENTIDADE entregará ao
CONCELLO copia da póliza antes do inicio dos programas.
8º.- Deixar a zona do Monte dos Pozos que se utilice para a festa en perfectas
condicións de limpeza e respectando a natureza do entorno.
En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo
11 da Lei de Galicia 9/2007.

Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
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1º.- Colaborar coa organización da festa en xestións como a presenza da Policía Local
e Protección Civil, para o seu bo desenvolvemento.
2º.- Achegar un total de cincocentos carteis con motivo da festa, que entregará á
entidade beneficiaria para a súa distribución, cunha antelación mínima de dez días.
3º.- Incluír esta actividade na campaña de publicidade que o Concello realice con
motivo do programa das “Vigo en Festas 2016”.
4º.- Conceder directamente ao Centro Veciñal e Cultural de Valadares, unha
subvención por importe de 5.000,00 (cinco mil) euros co obxecto de coadxuvar ó
financiamento da organización da Festa do Polbo 2016.
O Concello non asume ningún compromiso distinto dos recollidos no presente convenio.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou
privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A 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 a
xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- O pagamento da cantidade recollida no pacto segundo deste convenio realizarase por
transferencia bancaria á conta corrente número IBAN ES87 2080 5082 3630 4000 7433, da
entidade bancaria ABANCA, da que é titular a entidade beneficiaria, tras a xustificación das
axudas.
Quinto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o
contemplado para a concesión da subvención ou se reducisen na execución da actividade
subvencionada as actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma,
procederá a redución da subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Sexto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sétimo.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ao financiamento municipal da
actividade subvencionada mediante a incorporación do logotipo do Concello de Vigo e da
imaxe corporativa do evento en todos os soportes publicitarios que edite.
Oitavo.- A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de Galicia 9/2007.
Noveno.- A beneficiaria, unha vez rematada a actividade subvencionada e antes do mes de
decembro, deberá xustificar o cumprimento das condicións impostas e a consecución dos
obxectivos previstos pola concesión da subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos
recibidos. A tal efecto, a conta xustificativa a render deberá conter:
a) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións previstas no
presente convenio, con indicación das actividades desenvolvidas dentro do
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programa, datos de participación memoria de prensa, rexistro fotográfico e
audiovisual e informe de incidencias.
b) Memoria económica xustificativa do custo final das actividades realizadas, que
incorporará:
•

Balance económico con detalle dos gastos e ingresos finais e
desviacións con relación ao orzamento inicial.

•

A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte
subvencionada e con copias de facturas polo gasto do orzamento. Se
poderá substituir a presentación de copias de facturas polo gasto do
proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación 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 de ..... €

•

Relación numerada de todos e cada un dos documentos xustificativos
que se aporten con especificación da súa data de emisión, provedor,
obxecto facturado, importe total do documento, data e forma de
pagamento.

•

As facturas presentadas terán que ser orixinais e deberán recoller o número
de CIF, a data, número de factura e o IVE; ordenados correlativamente
segundo o número de orde asignado na relación numerada citada no
apartado anterior, estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de
Vigo. Os documentos xustificativos haberán de estar datados no período
obxecto deste convenio. Os gastos xustificativos con facturas e demais
documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil
presentarase en orixinal. As facturas cumprirán os requisitos establecidos
para súa expedición no RD 1619/2012 de 30 de novembro polo que se
regulan as obrigas de facturación ou as normas sobre a facturación
electrónica equivalentes. Non se admitirán facturas fotocopiadas ou
compulsadas. Nestas facturas se computará o gasto acreditado deducindo o
IVE, salvo que se xustifique a exención do dito imposto. Se a entidade
beneficiaria solicitase a devolución do orixinal presentado, a área xestora da
subvención procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no
estampillado o motivo da subvención e se o importe do xustificante se
imputa total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste caso
o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do
xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área
xestora da subvención procederá á devolución do orixinal.
En ningún caso se admitirán simples recibos ou xustificantes de caixa. As
facturas ou minutas por prestación de servizos profesionais deberán
conter os mesmos elementos que os especificados para as facturas e,
tratándose de persoas físicas, conterán a correspondente retención
fiscal.

•

Relación detallada de outros ingresos ou subvencións que financiaron a
actividade, acreditando o seu importe, procedencia e a aplicación dos
ditos fondos ás actividades subvencionadas.

Décimo.- Antes de proceder ao pagamento da subvención a beneficiaria deberá acreditar
estar ao corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non
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ser debedora por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio
dunha declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei de Galicia 9/2007.
Décimo primeiro.- Serán gastos subvencionábeis os que de xeito indubitado respondan a
natureza da actividade subvencionada e se realicen no exercicio económico do convenio.
Décimo segundo.- A realización da actividade subvencionada, o cumprimento da finalidade
que determinou a concesión da subvención e a axeitada xustificación da mesma, será
comprobada polo servizos da Concellería de Festas e Turismo. O persoal técnico do Servizo
de Festas 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 beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Festas e Turismo e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello
de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo cuarto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos do artigo 33 da LG 9/2007.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución
significativa da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do
proxecto presentado e o seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do
obxectivo da subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo
caso procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade
subvencionada.
Décimo quinto.- A información sobre as actividades, especialmente en carteis e programas,
estará integramente en idioma galego, e terá que ser revisada polo Servizo de Festas
Concello de Vigo. En toda a información editada figurará o logotipo do Concello de Vigo, nas
mesmas condicións e tamaños. O material editado deberá contar coa conformidade previa
do Servizo de Festas do Concello de Vigo, e disporá dos depósitos legais que lle
correspondan.
Décimo sexto.- O mecanismo de seguimento da execución deste convenio establécese en
base ás memorias e informes que presenten as entidades asinantes e a presenza do
persoal técnico do Servizo de Festas nas propias actividades programadas.
Décimo sétimo.- O presente convenio terá vixencia anual ata o 31 de decembro de 2016 e
non será prorrogábel.
Décimo oitavo.- A concelleira da Área de Festas e Turismo queda facultada para resolver as
posíbeis controversias derivadas da execución e interpretación deste convenio, así como
para tomar iniciativas que contribúan ó seu cumprimento e desenvolvemento.
Décimo noveno- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e
imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei de Galicia 9/2007 e no Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o
exercicio da potestade sancionadora.
Vixesimo - A beneficiaria está informada de que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa
recollida é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do
presente convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado
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cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais
actuacións previstas na Lei de Galicia 9/2007 en orden á conclusión do proceso
subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal, sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Festas e Turismo.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante o Servizo de Festas do Concello de Vigo.
Vixésimo primeiro.- A actividade obxecto deste convenio está destinada ao público en xeral, e
o acceso á mesma será público e gratuíto; o número de asistentes limitarase á capacidade do
lugar onde se celebre. De todos os xeitos, as actividades, servizos ou produtos ofertados alí
poderán traer consigo unha achega económica por parte dos usuarios (billetes, entradas,
etc.).
Por este motivo, a entidade beneficiaria proporá ao Concello os prezos para cada unha das
actividades, servizos ou produtos, para obter a conformidade da concellería de Festas e
Turismo. A entidade deberá expor durante a celebración da actividade, nun lugar
perfectamente visíbel, o listado de prezos de venda ao público.
A tal fin, estabelecerase un sistema de control de ingresos procedentes do goce ou uso das
distintas actividades, que poderán ser billetes ou xustificantes de ingresos, nos que deberán
figurar os conceptos e importes, e que estarán numerados correlativamente. A entidade
proporalle ao Concello os modelos de billetes ou xustificantes, e tamén o seu número, para
obter a correspondente conformidade.
Vixésimo segundo- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola
Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño,
polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do
estado en materia de réxime local; a Lei de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións
de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se
conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as
restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Vixésimo terceira.- En aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013 de decembro, de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno, la Base de Datos Nacional de
Subvencións BDNS operará como sistema nacional de publicidade das subvencións. A tales
efectos, e para garantir o dereito dos cidadáns a coñecer todas as subvencións convocadas
en cada momento e cara a contribuir aos principios de publicidade e transparencia, a
Intervención Xeral da Administración do Estado publicará na súa paxina web as subvencións
concedidas, segundo o estabelecido na Lei 38/2003 de 17 de novembro, xeral de subvencións
artigo 20. 4 e 8b).
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en
Vigo, no lugar e data que se indican
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en
Vigo, no lugar e data que se indican
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A concelleira delegada da
Área de Festas e Turismo

A presidenta do
Centro veciñal e cultural de Valladares

Ana Laura Iglesias González

Ana Pérez Davila

9(837).PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DAS OBRAS
DE ACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS DA NOVA AULA DA UNIVERSIDADE
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) NO EDIFICIO AUDITORIO-PAZO DE
CONGRESOS, NA AVDA. DE BEIRAMAR, EN VIGO. EXPTE.19846/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
5.08.16, dáse conta do informe-proposta de data 5.08.16, asinado polo secretaria da
Mesa de Contratación, que di o seguinte:
A mesa de contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 4 de agosto de 2016,
realizou entre outras, as seguintes actuacións:
1.- Propostas de adxudicación.
a)

Procedemento aberto para a contratación das obras de acondicionamento dos
espazos da nova aula da Universidade de Educación a Distancia (UNED) no edificio
Auditorio-Pazo de Congresos, na avda. de Beiramar, en Vigo (19846-240)

LEXISLACIÓN APLICABLE
•
•
•
•

Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a
Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RLCSP).
Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas
(RLCAP), no que no se opoña ó Real Decreto Lexislativo 3/2011.
Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento
aberto para a contratación das obras de acondicionamento dos espazos da
nova aula da Universidade de Educación a Distancia (UNED) no edificio
Auditorio-Pazo de Congresos (PCAP).

ANTECEDENTES
Primeiro.- En data 10 de xuño de 2016, a Xunta de Goberno Local (XGL) acordou
aprobar o expediente para a contratación por procedemento aberto das obras de
acondicionamento dos espazos da nova aula da Universidade de Educación a
Distancia (UNED) no edificio Auditorio-Pazo de Congresos e a apertura do
procedemento de licitación para a selección do contratista.
Segundo.- En data 3 de agosto de 2016, a XGL adoptou o seguinte acordo:
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“Primeiro.- Excluír do procedemento aberto para a contratación das obras de
acondicionamento dos espazos da nova aula da Universidade de Educación a
Distancia (UNED) no edificio Auditorio-Pazo de Congresos, na avda. de Beiramar, en
Vigo (19846-240), por conter a súa oferta valores anormais ou desproporcionados, e
non ter xustificado ós mesmos, consonte os informes dos enxeñeiros municipais de
data 28 de xullo de 2016, aos seguintes licitadores: CONSTRUCCIONES ABAL,
S.A.; COPCISA, S.A.; CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.;
CONSTRUCCIONES OREGA, S.L. e CONSTRUCCIONES RAMIREZ, S.L.U.
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento na seguinte orde decrecente:
Empresas
1. ORECO EMPRESA CONSTRUCTORA
2. CIVISGLOBAL
3. UTE PRACE COPSESA
4. OGMIOS
5. UTE ACEVI-GPD
6. PLAINTEC

Puntuación
91,84
87,94
87,28
78,87
76,98
67,22

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, ORECO, S.A., para que
presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que
reciban o requirimento, a seguinte documentación (artigo 151.2 TRLCSP):
1.
2.

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de estar ao corrente das súas obrigas tributarias co Estado,
coa Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.
3. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 21 do prego de cláusulas
administrativas particulares.
4. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22
do prego de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 966,66 euros en concepto de
custos dos anuncios de licitación”.
Terceiro.- En data 3 de agosto de 2016, este acordo foi notificado ó licitador
clasificado en primeiro lugar, ORECO, S.A., que presenta a documentación requirida
en data 4 de agosto de 2016, dentro do prazo concedido ó efecto.
Cuarto.- En data 4 de agosto de 2016, a Mesa de Contratación, procede a examinar
tanto a documentación achegada como a solicitada de oficio por esta Administración,
comprobando que esta é correcta.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
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Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ó órgano de contratación a obriga de
adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da
documentación. O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase ós
licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante (artigo 151.4
TRLCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro
lugar, como a solicitada de oficio pola administración municipal, e comprobado que
esta é correcta, procede adxudicar o presente contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación correspóndelle á Mesa de contratación. A proposta se realizará a favor
do licitador que presente a proposición que contivese a oferta economicamente máis
vantaxosa de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que
rexe a licitación (artigo 22.1.g RLCSP).
A primeira oferta economicamente máis vantaxosa para a administración contratante
é a formulada por ORECO, S.A., tal e como desprendese dos informes de valoración
da oferta técnica e económica, de datas 20 e 29 de xullo de 2016 respectivamente,
elaborado o primeiro polos enxeñeiros municipais e o segundo polo xefe do servizo
Administrativo e Control Orzamentario.
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á
Xunta de Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP),
na súa calidade de órgano de contratación.
En mérito ó que antecede, se propón á Xunta de Goberno Local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción
do seguinte acordo:
“1º.- Tomar razón da non admisión do licitador VALORIZA FACILITIES,
S.A.U., na sesión desta Mesa de data 13 de xullo de 2016.
2º.- Adxudicar a ORECO, S.A, o procedemento aberto para a contratación
das obras de acondicionamento dos espazos da nova aula da Universidade
de Educación a Distancia (UNED) no edificio Auditorio-Pazo de Congresos,
na avda. de Beiramar, en Vigo (19846-240) por un prezo de 465.850 euros,
IVE engadido, e coas seguintes melloras:
1.
2.
3.

Subministro e instalación de sistema de megafonía para aulas.
Paneis de absorción acústica.
Ampliación da instalación de telecomunicacións.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas
administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a
oferta presentada.”

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

S.extr.urx. 5.08.16

10(838).EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
DAS
OBRAS
DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO (SUPERAVIT 2015). EXPTE. 3968/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.07.16, e o
informe de fiscalización do 4.08.16, dáse conta do informe-proposta do xefe do
Servizo Administrativo e de Control Orzamentario, do 26.07.16, conformado polo
concelleira delegado da Área de Fomento e polo concelleiro delegado de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
I.- Antecedentes.
1.- O Pleno do Concello de Vigo en data 30.03.2016 acordou aprobar a modificación
orzamentaria nº 16/2016 por unha contía de 7.100.000,00 euros, para facer fronte a
diversos investimentos. A modificación orzamentaria nº 16/2016 incorporada ao expediente
3814/440, confórmase dun Crédito Extraordinario por unha contía de 5.000.000,00 de euros
e un Suplemento de crédito por unha contía de 2.100.000,00 euros. Na mesma contémplase
a aplicación orzamentaria 1532.6190081 “Humanización Estornino” por importe de
1.150.000,00 €.
2.- En data 17.06.2016 a Xunta de Goberno Local acordou aprobar o proxecto presentado
pola empresa URBING INGENIERIA, e redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e
Portos Julio Roberes de Cominges, cun orzamento base de licitación máis IVE de UN
MILLÓN CENTO CORENTA E NOVE MIL NOVECENTOS UN EUROS CON SETENTA E
UN CÉNTIMOS (1.149.901,71 EUROS) e data maio de 2016, contido no expediente
3.220/443.
3.- Para a execución destas obras, procede de acordo coa orden de inicio do Concelleiro
delegado da Area de Fomento de data 27 de xuño de 2016, dar inicio do correspondente
expediente de contratación.
No expediente inclúese a seguinte documentación:
–O proxecto obxecto do expediente aprobado pola XGL en sesión do 17/06/2016
correspondese co expediente administrativo 3.220/443.
–Acta de replanteo asinada polo Enxeñeiro Municipal Jerónimo Centrón Castaños con data
29 de xuño de 2016.
–Prego de prescricións técnicas particulares atópase, no proxecto redactado polo Enxeñeiro
de Camiños, Canais e Portos Julio Roberes de Cominges
–Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, redactado pola Técnica de Administración
Xeral Ángela Fenández López e a Xefa do Servizo de Contratación Beatriz Barbará
Rodríguez, de data 18 de xullo de 2016.
–Informe favorable da Asesoría Xurídica de data 19 de xullo de 2016.
II.- Condicións definitorias do contrato.
Destacan as seguintes:
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1.- Obxecto e cualificación xurídica do contrato
Execución das obras previstas no proxecto de HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO,
ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO.
O contrato, polo seu obxecto, será de obras, segundo o previsto no artigo 6 do Real Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, que aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos
do Sector Público (no sucesivo, T.R.L.C.S.P.).
En cumprimento do art. 22 do RDL 3/2011 polo que se aproba o TRLCSP, os aspectos
relacionados coa “natureza, e extensión das necesidades que pretenden cubrirse mediante
o contrato proxectado, así como a idoneidade do obxecto e contido”, son os definidos na
memoria descritiva que contén o proxecto aprobado co expediente 3.220/443
O contrato atópase vinculado ao exercicio das competencias municipais previstas no art.
25.2 d) da Lei 7/1985 Reguladora das bases de Réxime Local, na redacción dada pola Lei
27/2013 no seu artigo 8.2 d) “infraestruturas viarias e outros equipamentos da súa
titularidade”.
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, xustificándose no importe da obra e na
necesidade da maior transparencia, publicidade e igualdade do procedemento.
3.- Orzamento base de licitación:
En cumprimento do artigo 87 do TRLCSP, o prezo que servirá como base para a execución
deste contrato, está determinado en base ao proxecto redactado polo Enxeñeiro de
Camiños, Canais e Portos Julio Roberes de Cominges, no cal se determina o orzamento
base de licitación, que resulta adecuado para o efectivo cumprimento do obxecto do
contrato e de acordo cos prezos xerais do mercado, os cales atópanse descompostos nas
unidades vinculadas no proxecto.
O importe total do expediente de contratación ascende a un importe máximo de UN
MILLÓN CENTO CORENTA E NOVE MIL NOVECENTOS UN EUROS CON SETENTA E
UN CÉNTIMOS (1.149.901,71 EUROS), sendo o importe correspondente ao IVE de
199.569,72 €.
O valor estimado do contrato estipúlase en UN MILLON CENTO CUARENTA MIL
TRESCENTOS NOVENTA E OITO EUROS CON TRINTA E NOVE CÉNTIMOS
(1.140.398,39 €)

S.extr.urx. 5.08.16

3.1.- 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 deberá ser de aplicación aos créditos do vixente orzamento do
Concello de Vigo, na partida: 1532.6190081 “Humanización ESTORNINO” a cal cumpre a
condición de crédito suficiente e adecuado.
O gasto proposto, establecese tamén de acordo co principio de sustentabilidade financeira,
de acordo ao cumprimento da esixencia 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 atopase dentro dos créditos vixentes no actual orzamento. 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 dunha obra de
carácter finalista para o Concello. Así mesmo cumpre á condición de que tal investimento
respeta o principio de que sexa financeiramente sustentable ao longo da súa vida útil, e
cumpre as previsións establecidas na D.A. 16ª do TRLRFL.
Xustificación da necesidade e idoneidade do contrato.
En relación á memoria específica que esixe a normativa de contratación sobre a necesidade
e idoneidade da contratación que se derive deste expediente (artigo 22 do TRLCSP), así
como os aspectos relacionados coa natureza, e extensión das necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato obxecto deste expediente, atópanse vinculadas directamente
coas necesidades propias dos servizos que presta o Servizo de Vías e Obras da Área de
Fomento en relación á competencia municipal para o mantemento dos espazos públicos, e
de forma específica na propia memoria xustificativa do proxecto de execución que se
contempla neste expediente no cal se definen as peculiaridades destas actuacións.
Conta con informe xustificativo da necesidade e idoneidade da contratación das obras da
HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO” ENTRE GREGORIO ESPINO E XILGARO,
asinado polo Enxeñeiro de Camiños Canais e Portos Municipal, D. Jerónimo Centrón
Castaños, e o Xefe do Servizo Administrativo de Control Orzamentario D. Oscar Couce
Senra de datas 22 e 23 de xuño de 2016.
O contrato atópase vinculado ao exercicio das competencias municipais previstas no (art.
25.2 d) da Lei 7/1985 Reguladora das bases de Réxime Local, na redacción dada pola Lei
27/2013 no seu artigo 8.2 d) “infraestruturas viarias e outros equipamentos da súa
titularidade”.
4.- Criterios de valoración e xustificación:
En relación os criterios de adxudicación e de acordo co recollido no artigo 150 do TRLCSP,
para a valoración das proposicións deberá atenderse a criterios directamente vinculados co
obxecto do contrato. De conformidade co establecido na memoria xustificativa do contrato e
no PCAP do mesmo, establécense os seguintes criterios (apartado 8 das FEC)
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Criterios de adxudicación

Puntuación

Criterios avaliables mediante xuízo de valor
Memoria
construtiva
dos criterios
de execución
técnica
da
obra
Plan
control
calidade

de
de

Plan de aforro
enerxético e
programa de
actuacións
medioambient
ais

Memoria
RRHH

Análise da actuación a desenvolver a través dunha
7
descrición analítica e detallada do proxecto
Análise do ámbito de actuación da obra e os procesos
de implantación de medios para a obra, e a súa 7
explicación gráfica

20

Proposta de planificación da obra en relación aos
períodos de execución e aos equipos materiais e 6
humanos que se propoñen para a execución da obra
Descrición plan de controis de calidade a executar a
2
maiores do contemplado no proxecto
Descrición do plan de autocontrol interno da empresa

3

1

Boas prácticas na execución da obra que permitan
reducir o consumo enerxético ou de materias primas

1

2

Actuacións para a redución das emisións
contaminantes á atmósfera, recollida selectiva ou
procesos de reciclado

1

Organización

3

Cualificación, formación e experiencia do equipo humano

2

5

Criterios avaliables mediante fórmula
Redución do prezo

60

Incremento do prazo de garantía (respecto do mínimo esixido, que se
10
establece en 12 meses)
Total

100

5- Revisión de prezos:
Non procede a revisión de prezos (apartado 3.J das FEC)
6.- Prazo de garantía:
Establecese como prazo de garantía mínimo o de 12 meses dende a acta de recepción das
obras (apartado 11 das FEC)
7.- Esixencia de Clasificación:
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De acordo co artigo 65.1 do TRLCSP, esíxese clasificación para este contrato. Procede
acreditar clasificación do Grupo G, subgrupo 6, categoría 3 e Grupo E, subgrupo 1,
categoría 2 (apartada 6.A das FEC)
8.- Subcontratación:
Considerase oportuno a autorización da subcontratación co limite máximo do 50 %.
9.- Prazo de execución e prorroga:
De acordo co proxecto básico e de execución das obras, o prazo máximo de execución
establecese en 4 meses (aparttado 4.A das FEC)
10 .- Medios persoais e materiais a adscribir á execución do contrato:
O medios persoais establecidos para este contrato son os establecidos no apartado 6.E das
FEC
11.- Modificación do contrato:
Tendo en conta as peculiaridades do proxecto de obra, contémplase a posibilidade de
modificación do contrato (apartado 15 das FEC)
12.- Responsable do Contrato:
O Responsable do contrato será o Xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario
da Área de Fomento. Así mesmo o órgano de contratación nomeará unha dirección
facultativa para o seguimento da obra (apartado 1.C das FEC)
13- Seguro:
O Adxudicatario deberá acreditar a posesión dun seguro de responsabilidade civil, que de
cobertura as actuacións propias do adxudicatario na execución das obras obxecto deste
contrato, cunha contía mínima de 600.000,00 € (apartado 13.A das FEC)
14.- Criterios para a determinación de ofertas anormais ou desproporcionadas.
En relación á determinación do criterio aplicable para a valoración da existencia de ofertas
ou proposicións con valores anormais ou desproporcionados para as ofertas referentes as
obras obxecto deste expediente, contémplase o criterio para a súa determinación no
apartado 8.D das FEC.
15.- Garantía complementaria:
Establécense os supostos no que se debe constituir garantía complemetnaria no apartado
10.B das FEC.
III.- PROPOSTA:
Previamente a efectuar a proposta ao órgano de contratación, debe emitirse documento
contable referido a existencia de crédito para financiación das obras, así como informe
favorable de fiscalización a Intervención Xeral, de conformidade co previsto no artigo 109.3
do TRLCSP.
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Por todo o exposto proponse á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación
competente de acordo co previsto na disposición adicional 2ª do TRLCSP, que adopte o
seguinte acordo:
Primeiro: Aprobar a contratación a través de procedemento aberto e tramitación ordinaria
das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DARÚA ESTORNINO.
Segundo: Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a
contratación, redactado pola Técnica de Administración Xeral Ángela Fenández
López e a Xefa do Servizo de Contratación Beatriz Barbará Rodríguez, de data 18
de xullo de 2016.
Terceiro: Autorizar o gasto por importe máximo de UN MILLÓN CENTO CORENTA E
NOVE MIL NOVECENTOS UN EUROS CON SETENTA E UN CÉNTIMOS
(1.149.901,71 EUROS), sendo o importe correspondente ao IVE de 199.569,72 €.
O valor estimado do contrato estipulase en UN MILLON CENTO CUARENTA MIL
TRESCENTOS NOVENTA E OITO EUROS CON TRINTA E NOVE CÉNTIMOS
(1.140.398,39 €)
Para a súa financiación aplicaranse os créditos do vixente orzamento do Concello
de Vigo, na partida: 1532.6190081 “Humanización ESTORNINO” a cal cumpre a
condición de crédito suficiente e adecuado.
Cuarto:

Abrir o procedemento licitatorio para selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
11(839).EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
DAS
OBRAS
DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE. FASE 1, ENTRE TRAVESÍA DE VIGO E
RÚA ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ. (SUPERAVIT 2015) EXPTE.
3943/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.07.16, e o
informe de fiscalización do 4.08.16, dáse conta do informe-proposta do xefe do
Servizo Administrativo e de Control Orzamentario, do 26.07.16, conformado polo
concelleira delegado da Área de Fomento e polo concelleiro delegado de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
I.- Antecedentes.
1.- O Pleno do Concello de Vigo en data 30.03.2016 acordou aprobar a modificación
orzamentaria nº 16/2016 por unha contía de 7.100.000,00 euros, para facer fronte a
diversos investimentos. A modificación orzamentaria nº 16/2016 incorporada ao expediente
3814/440, confórmase dun Crédito Extraordinario por unha contía de 5.000.000,00 de euros
e un Suplemento de crédito por unha contía de 2.100.000,00 euros. Na mesma contémplase
a aplicación orzamentaria 1532.619.00.84 “Humanización Rúa Vía Norte, Fase 1”
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2.- En data 10.06.2016 a Xunta de Goberno Local acordou aprobar o proxecto presentado
por PROYECTOS TÉCNICOS, S.L., redactado pola Enxeñeira de Camiños, Canais e Portos
María Ferreiro Núñez, cun orzamento base de licitación máis IVE de UN MILLÓN
TRESCENTOS CORENTA E NOVE MIL SEISCENTOS OITENTA E UN EUROS CON
CORENTA E DOUS CÉNTIMOS (1.349.681,42 EUROS) e data maio de 2016, contido no
expediente 3.223/443.
Para a execución destas obras, procede de acordo coa orden de inicio do Concelleiro
delegado da Area de Fomento de data 20 de xuño de 2016, dar inicio do correspondente
expediente de contratación.
No expediente inclúese a seguinte documentación:
–O proxecto obxecto do expediente aprobado pola XGL en sesión do 10/06/2016
correspondese co expediente administrativo 3.223/443.
–Acta de replanteo asinada polo Enxeñeiro Municipal Jerónimo Centrón Castaños con data
21 de xuño de 2016.
–Prego de prescricións técnicas particulares atópase, no proxecto redactado pola Enxeñeira

de Camiños, Canais e Portos Maria Ferreiro Núñez.
–Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, redactado pola Técnica de Administración
Xeral Ángela Fenández López e a Xefa do Servizo de Contratación Beatriz Barbará
Rodríguez, de data 18 de xullo de 2016.
–Informe favorable da Asesoría Xurídica de data 19 de xullo de 2016.
II.- Condicións definitorias do contrato.
Destacan as seguintes:
1.- Obxecto e cualificación xurídica do contrato
Execución das obras previstas no proxecto HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE. FASE 1.
ENTRE TRAVESÍA DE VIGO E RÚA ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ e aprobado
pola Xunta de Goberno Local de data 10.06.2016.
O contrato, polo seu obxecto, será de obras, segundo o previsto no artigo 6 do Real Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, que aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos
do Sector Público (no sucesivo, T.R.L.C.S.P.).
En cumprimento do art. 22 do RDL 3/2011 polo que se aproba o TRLCSP, os aspectos
relacionados coa “natureza, e extensión das necesidades que pretenden cubrirse mediante
o contrato proxectado, así como a idoneidade do obxecto e contido”, son os definidos na
memoria descritiva que contén o proxecto aprobado co expediente 3.223/443
O contrato atópase vinculado ao exercicio das competencias municipais previstas no art.
25.2 d) da Lei 7/1985 Reguladora das bases de Réxime Local, na redacción dada pola Lei
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27/2013 no seu artigo 8.2 d) “infraestruturas viarias e outros equipamentos da súa
titularidade”.
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, xustificándose no importe da obra e na
necesidade da maior transparencia, publicidade e igualdade do procedemento.
3.- Orzamento base de licitación:
En cumprimento do artigo 87 do TRLCSP, o prezo que servirá como base para a execución
deste contrato, está determinado en base ao proxecto redactado pola Enxeñeira de
Camiños, Canais e Portos María Ferreiro Núñez, no cal se determina o orzamento base de
licitación, que resulta adecuado para o efectivo cumprimento do obxecto do contrato e de
acordo cos prezos xerais do mercado, os cales atópanse descompostos nas unidades
vinculadas no proxecto.
O importe total do expediente de contratación ascende a un importe máximo de UN
MILLÓN TRESCENTOS COARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS OITENTA E UN EUROS
CON COARENTA E DOUS CÉNTIMOS (1.349.681,42 EUROS), sendo o importe
correspondente ao IVE de 234.242.,23 €.
O valor estimado do contrato estipúlase en UN MILLON TESCENTOS TRINTA E OITO MIL
CINCOCENTOS VINTESETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (1.338.527,03 €)
3.1.- 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 deberá ser de aplicación aos créditos do vixente orzamento do
Concello de Vigo, na partida: 1532.6190084 “Humanización Rúa Vía Norte, Fase 1”. a cal
cumpre a condición de crédito suficiente e adecuado.
O gasto proposto, establecese tamén de acordo co principio de sustentabilidade financeira,
de acordo ao cumprimento da esixencia 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 atopase dentro dos créditos vixentes no actual orzamento. 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 dunha obra de
carácter finalista para o Concello.
En relación á memoria específica que esixe a normativa de contratación sobre a necesidade
e idoneidade da contratación das obras da HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, FASE I,
asinado polo Enxeñeiro de Camiños Canais e Portos Municipal, D. Jerónimo Centrón
Castaños, e o Xefe do Servizo Administrativo de de Control Orzamentario D. Oscar Couce
Senra de data 20 de xuño de 2016.
O contrato atópase vinculado ao exercicio das competencias municipais previstas no (art.
25.2 d) da Lei 7/1985 Reguladora das bases de Réxime Local, na redacción dada pola Lei
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27/2013 no seu artigo 8.2 d) “infraestruturas viarias e outros equipamentos da súa
titularidade”.
4.- Criterios de valoración e xustificación:
En relación os criterios de adxudicación e de acordo co recollido no artigo 150 do TRLCSP,
para a valoración das proposicións deberá atenderse a criterios directamente vinculados co
obxecto do contrato, polo cal en base o obxecto das obras deste contrato,.
De conformidade co establecido na memoria xustificativa do contrato no PCAP do contrato
establécense os seguintes criterios (apartado 8 das FEC)
Criterios de adxudicación

Puntuación

Criterios avaliables mediante xuízo de valor
Memoria
construtiva
dos criterios
de execución
técnica
da
obra
Plan
control
calidade

de
de

Plan de aforro
enerxético e
programa de
actuacións
medioambient
ais

Memoria
RRHH

Análise da actuación a desenvolver a través dunha
7
descrición analítica e detallada do proxecto
Análise do ámbito de actuación da obra e os procesos
de implantación de medios para a obra, e a súa 7
explicación gráfica

20

Proposta de planificación da obra en relación aos
períodos de execución e aos equipos materiais e 6
humanos que se propoñen para a execución da obra
Descrición plan de controis de calidade a executar a
2
maiores do contemplado no proxecto.
Descrición do plan de autocontrol interno da empresa

3

1

Boas prácticas na execución da obra que permitan
reducir o consumo enerxético ou de materias primas

1

2

Actuacións para a redución das emisións
contaminantes á atmósfera, recollida selectiva ou
procesos de reciclado

1

Organización

3

Cualificación, formación e experiencia do equipo humano

2

5

Criterios avaliables mediante fórmula
Redución do prezo

60

Incremento do prazo de garantía (respecto do mínimo esixido, que se
establece en 12 meses)

10

Total

100
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5- Revisión de prezos:
Non procede a revisión de prezos (apartado 3.J das FEC)
6.- Prazo de garantía:
Establecese como prazo de garantía mínimo o de 12 meses dende a acta de recepción das
obras (apartado 11 das FEC)
7.- Esixencia de Clasificación:
De acordo co artigo 65.1 do TRLCSP, non se esixe clasificación para este contrato. Se
poderá presentar as seguintes clasificacións como acreditación da solvencia técnica e
financeira.

 Grupo

G (Viais e pistas), subgrupo 6 (Obras viarias sen cualificación específica),
categoría 4

8.- Subcontratación:
Considerase oportuno a autorización da subcontratación co limite máximo do 50 %.
9.- Prazo de execución e prorroga:
O prazo de exeución é de 4 meses, posibilitándose a prórroga nos casos previstos na
cláusula 24.4 do PCAP.
10 .- Medios persoais e materiais a adscribir á execución do contrato:
O medios persoais establecidos para este contrato son os que deficine o PCA (apartado 6
das FEC)
11.- Modificación do contrato:
Tendo en conta as peculiaridades do proxecto de obra, contémplase a posiblidade de
modificación do contrato (apartado 15 das FEC)
12.- Responsable do Contrato:
O Responsable do contrato será o Xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario
da Área de Fomento. Así mesmo o órgano de contratación nomeará unha dirección
facultativa para o seguimento da obra .
13- Seguro:
O Adxudicatario deberá acreditar a posesión dun seguro de responsabilidade civil, que de
cobertura as actuacións propias do adxudicatario na execución das obras obxecto deste
contrato, cunha contía mínima de 600.000,00 €.
14.- Criterios para a determinación de ofertas anormais ou desproporcionadas.
En relación á determinación do criterio aplicable para a valoración da existencia de ofertas
ou proposicións con valores anormais ou desproporcionados contémplase o criterio para a
súa determinación no apartado 8.D das FEC.
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15.- Garantía complementaria:
Establéce os supostos no que se debe constituir garantía complemetnaria no apartado 10.B
das FEC.

III.- PROPOSTA:
Previamente a efectuar a proposta ao órgano de contratación, debe emitirse documento
contable referido a existencia de crédito para financiación das obras, así como informe
favorable de fiscalización a Intervención Xeral, de conformidade co previsto no artigo 109.3
do TRLCSP.
Por todo o exposto proponse á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación
competente de acordo co previsto na disposición adicional 2ª do TRLCSP, que adopte o
seguinte acordo:
Primeiro: Aprobar a contratación a través de procedemento aberto e tramitación ordinaria
das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE. FASE 1.
Segundo: Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a
contratación, redactado pola Técnica de Administración Xeral Ángela Fenández
López e a Xefa do Servizo de Contratación Beatriz Barbará Rodríguez, de data 18
de xullo de 2016.
Terceiro: Autorizar o gasto por importe de UN MILLÓN TRESCENTOS COARENTA E
NOVE MIL SEISCENTOS OITENTA E UN EUROS CON COARENTA E DOUS
CÉNTIMOS (1.349.681,42 EUROS), sendo o importe correspondente ao IVE de
234.242.,23 €.
O valor estimado do contrato estipúlase en UN MILLON TESCENTOS TRINTA E
OITO MIL CINCOCENTOS VINTESETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
(1.338.527,03 €)
Para a súa financiación aplicaranse os créditos do vixente orzamento do Concello de Vigo, na partida: 1532.6190084 “H. Rúa Via Norte. Fase I” a cal cumpre a
condición de crédito suficiente e adecuado.
Cuarto:

Abrir o procedemento licitatorio para selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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12(840).EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
DAS
OBRAS
DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA ÁLVARO CUNQUEIRO. FASE 1. (SUPERAVIT 2015)
EXPTE. 3970/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.07.16, e o
informe de fiscalización do 4.08.16, dáse conta do informe-proposta do xefe do
Servizo Administrativo e de Control Orzamentario, do 26.07.16, conformado polo
concelleira delegado da Área de Fomento e polo concelleiro delegado de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
I.- Antecedentes.
1.- O Pleno do Concello de Vigo en data 30.03.2016 acordou aprobar a modificación
orzamentaria nº 16/2016 por unha contía de 7.100.000,00 euros, para facer fronte a
diversos investimentos. A modificación orzamentaria nº 16/2016 incorporada ao expediente
3814/440, confórmase dun Crédito Extraordinario por unha contía de 5.000.000,00 de euros
e un Suplemento de crédito por unha contía de 2.100.000,00 euros. Na mesma contémplase
a aplicación orzamentaria 1532.619.00.83 “H. rúa Álvaro Cunqueiro. Fase I” con un importe
de 1.250.000,00 euros.
2.- En data 17.06.2016 a Xunta de Goberno Local acoudo aprobar o proxecto presentado
pola empresa FRAGA, G.QUIJADA, PORTOLES Y ASOCIADOS S.L.P., e redactado polos
arquitectos superiores Salvador Fraga Rivas, Javier García-Quijada Romero e Manuel
Portolés Sanjuán, cun orzamento base de licitación máis IVE de UN MILLÓN
DOUSCENTOS CINCUENTA MIL EUROS (1.250.000,00 EUROS) e data maio de 2016,
contido no expediente 3.222/443.
Para a execución destas obras, procede de acordo coa orden de inicio do Concelleiro
delegado da Area de Fomento de data 2 de xullo de 2016, dar inicio do correspondente
expediente de contratación.
No expediente inclúese a seguinte documentación:
–O proxecto obxecto do expediente aprobado pola XGL en sesión do 17/06/2016
correspondese co expediente administrativo 3.222/443.
–Acta de replanteo asinada polo Enxeñeiro Municipal Jerónimo Centrón Castaños con data
29 de xuño de 2016.
–Prego de prescricións técnicas particulares atópase, no proxecto redactado polos

arquitectos superiores Salvador Fraga Rivas, Javier García-Quijada Romero e Manuel
Portolés Sanjuán.
–Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, redactado pola Técnica de Administración
Xeral Ángela Fenández López e a Xefa do Servizo de Contratación Beatriz Barbará
Rodríguez, de data 18 de xullo de 2016.
–Informe favorable da Asesoría Xurídica de data 19 de xullo de 2016.
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II.- Condicións definitorias do contrato.
Destacan as seguintes:
1.- Obxecto e cualificación xurídica do contrato
Execución das obras previstas no proxecto HUMANIZACIÓN DA RÚA ÁLVARO
CUNQUEIRO. FASE 1 aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 17.06.2016.
O contrato, polo seu obxecto, será de obras, segundo o previsto no artigo 6 do Real Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, que aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos
do Sector Público (no sucesivo, T.R.L.C.S.P.).
En cumprimento do art. 22 do RDL 3/2011 polo que se aproba o TRLCSP, os aspectos
relacionados coa “natureza, e extensión das necesidades que pretenden cubrirse mediante
o contrato proxectado, así como a idoneidade do obxecto e contido”, son os definidos na
memoria descritiva que contén o proxecto aprobado co expediente 3.220/443
O contrato atópase vinculado ao exercicio das competencias municipais previstas no art.
25.2 d) da Lei 7/1985 Reguladora das bases de Réxime Local, na redacción dada pola Lei
27/2013 no seu artigo 8.2 d) “infraestruturas viarias e outros equipamentos da súa
titularidade”.
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, xustificándose no importe da obra e na
necesidade da maior transparencia, publicidade e igualdade do procedemento.
3.- Orzamento base de licitación:
En cumprimento do artigo 87 do TRLCSP, o prezo que servirá como base para a execución
deste contrato, está determinado en base ao proxecto redactado polos arquitectos
superiores Salvador Fraga Rivas, Javier García-Quijada Romero e Manuel Portolés
Sanjuán, no cal se determina o orzamento base de licitación, que resulta adecuado para o
efectivo cumprimento do obxecto do contrato e de acordo cos prezos xerais do mercado, os
cales atópanse descompostos nas unidades vinculadas no proxecto.
O importe total do expediente de contratación ascende a un importe máximo de cun
orzamento base de licitación máis IVE de UN MILLÓN DOUSCENTOS CINCUENTA MIL
EUROS (1.250.000,00 EUROS),sendo o importe correspondente ao IVE de 216.942,15 €.
O valor estimado do contrato estipúlase en UN MILLON DOUSCENTOS TRINTA E NOVE
MIL SEISCENTOS SESENTA E NOVE EUROS CON CUARENTA E DOUS CÉNTIMOS
(1.239.669,42 €)
3.1.- 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.
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O importe do contrato deberá ser de aplicación aos créditos do vixente orzamento do
Concello de Vigo, na partida: 1532.6190083 “H. Rúa Álvaro Cunqueiro . Fase I” a cal
cumpre a condición de crédito suficiente e adecuado.
O gasto proposto, establecese tamén de acordo co principio de sustentabilidade financeira,
de acordo ao cumprimento da esixencia 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 atopase dentro dos créditos vixentes no actual orzamento. 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 dunha obra de
carácter finalista para o Concello.
Xustificación da necesidade e idoneidade do contrato.
En relación á memoria específica que esixe a normativa de contratación sobre a necesidade
e idoneidade da contratación que se derive deste expediente (artigo 22 do TRLCSP), así
como os aspectos relacionados coa natureza, e extensión das necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato obxecto deste expediente, atópanse vinculadas directamente
coas necesidades propias dos servizos que presta o Servizo de Vías e Obras da Área de
Fomento en relación á competencia municipal para o mantemento dos espazos públicos, e
de forma específica na propia memoria xustificativa do proxecto de execución que se
contempla neste expediente no cal se definen as peculiaridades destas actuacións.
Conta con informe xustificativo da necesidade e idoneidade da contratación das obras da
HUMANIZACIÓN DA RÚA ÁLVARO CUNQUEIRO, asinado polo Enxeñeiro de Camiños
Canais e Portos Municipal, D. Jerónimo Centrón Castaños, e o Xefe do Servizo
Administrativo de Control Orzamentario D. Oscar Couce Senra de data 28 de xuño de 2016.
O contrato atópase vinculado ao exercicio das competencias municipais previstas no (art.
25.2 d) da Lei 7/1985 Reguladora das bases de Réxime Local, na redacción dada pola Lei
27/2013 no seu artigo 8.2 d) “infraestruturas viarias e outros equipamentos da súa
titularidade”.
4.- Criterios de valoración e xustificación:
En relación os criterios de adxudicación e de acordo co recollido no artigo 150 do TRLCSP,
para a valoración das proposicións deberá atenderse a criterios directamente vinculados co
obxecto do contrato, polo cal en base o obxecto das obras deste contrato.
De conformidade co establecido na Memoria Xustificativa e no PCAP do contrato
establécense os seguintes criterios (apartado 8 das FEC)
4.1.- CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE XUÍZO DE VALOR:

Criterios de adxudicación

Puntuación

Criterios avaliables mediante xuízo de valor
Memoria
construtiva

Análise da actuación a desenvolver a través dunha 7
descrición analítica e detallada do proxecto

20
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Criterios de adxudicación

Análise do ámbito de actuación da obra e os procesos 7
de implantación de medios para a obra, e a súa
explicación gráfica

dos criterios
de execución
técnica
da
obra
Plan
control
calidade

Proposta de planificación da obra en relación aos 6
períodos de execución e aos equipos materiais e
humanos que se propoñen para a execución da obra
Descrición plan de controis de calidade a executar a
2
maiores do contemplado no proxecto.

de
de

Descrición do plan de autocontrol interno da empresa

3

1

Boas prácticas na execución da obra que permitan
reducir o consumo enerxético ou de materias primas

Plan de aforro
enerxético e
programa de
actuacións
medioambient
ais

Memoria
RRHH

Puntuación

1

2

Actuacións para a redución das emisións
contaminantes á atmósfera, recollida selectiva ou
procesos de reciclado

1

Organización

3

Cualificación, formación e experiencia do equipo humano

2

5

Criterios avaliables mediante fórmula
Redución do prezo

60

Incremento do prazo de garantía (respecto do mínimo esixido, que se
10
establece en 12 meses)
Total

100

5- Revisión de prezos:
Non procede a revisión de prezos (aprtado 3.J das FEC)
6.- Prazo de garantía:
Establecese como prazo de garantía mínimo o de 12 meses dende a acta de recepción das
obras (apartado 11 das FEC)
7.- Esixencia de Clasificación:
De acordo co artigo 65.1 do TRLCSP, esixese clasificación para este contrato. A
clasificación que proece acreditar é a do Grupo G, subgrupo 6, categoría 4 (apartado 6 das
FEC)
8.- Subcontratación:
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Considerase oportuno a autorización da subcontratación co limite máximo do 50 %.
9.- Prazo de execución e prorroga:
O prazo de execución establécese en 4 meses (aprtado 4.A das FEC)
10 .- Medios persoais e materiais a adscribir á execución do contrato:
O medios persoais son os estalecidos no aparatado 6.E das FEC
11.- Modificación do contrato:
Tendo en conta as peculiaridades do proxecto de obra, contéplase a posiblidade de
modificación do contrato (apartado 15 das FEC)
12.- Responsable do Contrato:
O Responsable do contrato será o Xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario
da Área de Fomento. Así mesmo o órgano de contratación nomeará unha dirección
facultativa para o seguimento da obra (apartado 1.C das FEC)
13- Seguro:
O Adxudicatario deberá acreditar a posesión dun seguro de responsabilidade civil, que de
cobertura as actuacións propias do adxudicatario na execución das obras obxecto deste
contrato, cunha contía mínima de 600.000,00 € (apartado 13.A das FEC)
14.- Criterios para a determinación de ofertas anormais ou desproporcionadas.
En relación á determinación do criterio aplicable para a valoración da existencia de ofertas
ou proposicións con valores anormais ou desproporcionados para as ofertas referentes as
obras obxecto deste expediente, contémplase o criterio para a súa determinación no
apartado 8.D das FEC.
15.- Garantía complementaria:
Establécense os supostos no que se debe constituir garantía complementaria no apartado
10.B das FEC.

III.- PROPOSTA:
Previamente a efectuar a proposta ao órgano de contratación, debe emitirse documento
contable referido a existencia de crédito para financiación das obras, así como informe
favorable de fiscalización a Intervención Xeral, de conformidade co previsto no artigo 109.3
do TRLCSP.
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Por todo o exposto proponse á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación
competente de acordo co previsto na disposición adicional 2ª do TRLCSP, que adopte o
seguinte acordo:
Primeiro: Aprobar a contratación a través de procedemento aberto e tramitación ordinaria
das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA ÁLVARO CUNQUEIRO. FASE 1.
Segundo: Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a
contratación, redactado pola Técnica de Administración Xeral Ángela Fenández
López e a Xefa do Servizo de Contratación Beatriz Barbará Rodríguez, de data 18
de xullo de 2016.
Terceiro: Autorizar o gasto por importe de UN MILLÓN DOUSCENTOS CINCUENTA MIL
EUROS (1.250.000,00 EUROS),sendo o importe correspondente ao IVE de
216.942,15 €.
O valor estimado do contrato estipúlase en UN MILLON DOUSCENTOS TRINTA
E NOVE MIL SEISCENTOS SESENTA E NOVE EUROS CON CUARENTA E
DOUS CÉNTIMOS (1.239.669,42 €).
Para a súa financiación aplicaranse os créditos do vixente orzamento do Concello de Vigo, na partida: 1532.6190083 “H. Rúa Álvaro Cunqueiro . Fase I” a cal
cumpre a condición de crédito suficiente e adecuado.
Cuarto:

Abrir o procedemento licitatorio para selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
13(841).PROPOSTA PARA A AUTORIZACIÓN DA MODIFICACIÓN DO
ACORDO DE INICIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA A
MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE OBRA DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA
CUBERTA. EXPTE. 3208/440.
Dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo Administrativo e Control
Orzamentario , do 4.08.16, conformado polo concelleiro delegado da Área e pola
letrada-xefa de Asesoramento (por ausencia da titular da Asesoría Xurídica), que di o
seguinte:
I.- Antecedentes.
1.- A Xunta de Goberno Local de data 21 de xullo de 2015 acordou aprobar o PROXECTO
DE EXECUCIÓN DE OBRA DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA E CUBERTA subscrito
polo arquitecto D. Pedro de la Puente Crespo cun orzamento de incluído o IVE de CINCO
MILLÓNS DOUSCENTOS TRINTA E CATRO MIL DOUSCENTOS CINCUENTA E SEIS
EUROS CON NOVENTA E CATRO CÉNTIMOS - 5.234.256,94 €.2.- A Xunta de Goberno Local en data 10/12/2015 acordou:“Adxudicar a SA DE OBRAS Y
SERVICIOS, COPASA, o procedemento aberto para a contratación das obras da Fase II da
grada de Tribuna e cuberta do Estadio de Balaídos (expediente 3392-440), por un prezo de
4.643.980 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de 805.980 euros.
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En data 14 de decembro de 2015 formalizase o contrato das obras de “Reforma de cuberta
e grada de tribuna do Estado de Balaídos. Fase II“ entre o Concello de Vigo e S.A de Obras
y Servicios Copasa.
3.- A Xunta de Goberno Local en data 17 de decembro de 2015, acorda nomear dirección
facultativa da obra a o Arquitecto D. PEDRO DE LA PUENTE CRESPO e O Técnico
Municipal, Enxeñeiro de Edificación AURELIO ADAN FERNÁNDEZ.
4º.- Con data 24 de maio de 2016 a Dirección facultativa da obra, con conforme do
Responsable do contrato solicita ao órgano de contratación:
“Autorización de inicio do expediente de modificación do PROXECTO DE EXECUCIÓN DE
OBRA DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA E CUBERTA suscrito polo arquitecto D. Pedro
de la Puente Crespo cun orzamento de incluído o IVE de CINCO MILLÓNS DOUSCENTOS
TRINTA E CATRO MIL DOUSCENTOS CINCUENTA E SEIS EUROS CON NOVENTA E
CATRO CÉNTIMOS - 5.234.256,94 €, para a redacción do MODIFICADO nº 1 do
PROXECTO DE EXECUCIÓN DE OBRA DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA E
CUBERTA”
5º.- Con data 24 de maio de 2016 a Dirección facultativa da obra, con conforme do
Responsable do contrato solicita ao órgano de contratación:
“Autorización de inicio do expediente de modificación do PROXECTO DE EXECUCIÓN DE
OBRA DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA E CUBERTA suscrito polo arquitecto D. Pedro
de la Puente Crespo cun orzamento de incluído o IVE de CINCO MILLÓNS DOUSCENTOS
TRINTA E CATRO MIL DOUSCENTOS CINCUENTA E SEIS EUROS CON NOVENTA E
CATRO CÉNTIMOS - 5.234.256,94 €, para a redacción do MODIFICADO nº 1 do
PROXECTO DE EXECUCIÓN DE OBRA DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA E
CUBERTA”
6º.- A Xunta de Goberno Local, en data 27 de maio de 2016, acordou:
Autorizar o inicio do expediente de modificación do PROXECTO DE EXECUCIÓN DE
OBRA DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA E CUBERTA subscrito polo arquitecto D.
Pedro de la Puente Crespo, para a redacción do MODIFICADO nº 1 do PROXECTO DE
EXECUCIÓN DE OBRA DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA E CUBERTA.
O proxecto modificado non suporá alteración do presuposto económico aprobado,
manténdose integramente o seu importe de adxudicación por un prezo de 4.643.980 euros
(IVE engadido), tal e como se indica no informe da Dirección facultativa.”
Fundamentos técnicos e xurídicos
I.- A Xustificación é a necesidade da modificación do proxecto xustíficase pola Dirección
facultativa da obra básicamente en informes de data 24.05.2016 e 03.08.2016. A novidade
no segundo informe e que unha “realizados varias alternativas técnicas tratando en todas
elas de atopar unha solución eficiente a transmisións dos esforzos producidos sobre a
cuberta por axentes externos, e a súa vez, ter en conta as variables que deriven sobre a
estrutura actual de formigón, o efecto de gradas coa sobrecarga de persoas no seu uso.
Ditas accións implican unha serie de reaccións que e necesario transmitir os pórticos de
formigón existentes, o cal xustifica o estudo de diversas posibilidades técnicas para ditos
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reforzos. Das conclusións destes estudos e alternativas técnicas, así como despois das
oportunas comprobacións a nivel de moderacións, estimase como a mais idónea e mais
económica, a solución de aplicar a técnica de “pretensado” nos elementos que suxeitan o
graderío e o pilar central, axudado con un elemento de reforzo activo mediante perfilaría na
parte do pórtico que conforma a figura de unha H no conxunto do pórtico, e na súa parte
interior. Dito sistema de reforzo, debido a alta tecnolóxica necesaria, implica a súa vez, unha
previsión de cambio de conexión entre a capa exterior de acabado panel composite, e a
chapa metálica grecada, por motivos de dilatacións.
O desenvolvemento desta proposta técnica, como xa foi xustificado no informe de data 24
de maio de 2016, correspondese coas necesidades derivadas da execución dunha obra de
remodelación, a cal leva implícito que no momento en que se executan as demolicións
previstas inicialmente, se podan atopar elementos que non puideron terse en conta na fase
de redacción do proxecto. Neste sentido a determinación das condicións estruturais ultimas,
obrigan a realizar os estudos e axustes necesarios no ámbito dunha proposta de modificado
do proxecto, xa que a proposta técnica requirida para solventar as patoloxías atopadas, trala
execución de parte das obras sobre a conexión estrutural da cuberta cos pórticos
existentes, demanda a necesidade de modificar as unidades de obra previstas no proxecto
para a fase de intervención da nova cuberta e cos estudos realizados, será necesario
incorporar novas unidades que incrementarán a base económica inicial do proxecto”
II.- O Prego de Cláusulas Administrativas do contrato, aprobado pola Xunta de Goberno
Local en sesión do 7 de agosto de 2016 no apartado 15 das FEC establece a posibilidade de
modificación do contrato en determinadas circunstancias contempladas no mesmo.
O informe da dirección da obra indica que as citadas modificacións suscitadas, están
recollidas como posibles no Prego de Cláusulas Administrativas da obra, aprobado pola XGL
en sesión do 07/08/2015 e posterior corrección aprobado en XGL en sesión de data
16/10/15.
III.- O artigo 234 do TRLCSP regula a tramitación das modificacións no caso dos contratos
de obras. No seu apartado 3 establece que “cando o Director facultativo da obra considere
necesaria unha modificación do proxecto, recabará do órgano de contratación autorización
para iniciar o correspondente expediente, que se sustanciará con carácter de urxencia coas
seguintes actuacións:
a.- Redacción da modificación do proxecto e aprobación técnica da mesma.
b.- Audiencia do contratista e do redactor do proxecto, por prazo mínimo de 3 días.
c.- Aprobación do expediente polo órgano de contratación, así como dos gastos
complementarios precisos.
IV.- Á vista do novo informe da Dirección facultaiva de data 03.08.2016 no que expoñen que
“se demanda a necesidade de modificar as undiades de obra previstas no proxecto para a
facse de intervención dan ova cuberte e cos estudos realizados, será necesario incorporar
novas unidades que incrementan a base económica inicial do proxecto”, e tendo en conta
que o acordo da Xunta de Goberno Local de data 27 de mario de 2016 autorizaba o inicio do
expediente de modifciación do proxecto de exeucción da obra da II Fase da Grada de
Tribuna e Cuberta non alterando o orzamento económico, ante a petición da Dirección
Factultativa da obra compre solicitar nova autorización do órgano de contratación nos termos expostos no citado informe técnico.
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IV.- Competencia.- Constando por tanto petición da Dirección facultativa ao órgano do
contratación como indica o artigo 234.3 do TRLCS, procede elevar a citada proposta á Xunta
de de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, conforme ó previsto na
Disposición adicional segunda paragrafo 3º do TR da Lei de Contratos do Sector Público.
Por isto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Autorizar o inicio do expediente de modificación do PROXECTO DE EXECUCIÓN DE OBRA
DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA E CUBERTA subscrito polo arquitecto D. Pedro de la
Puente Crespo, para a redacción do MODIFICADO nº 1 do PROXECTO DE EXECUCIÓN
DE OBRA DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA E CUBERTA, relizándose o mesmo nas
condicións do apartado 15.d das FEC que rixen o mesmo.

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

14(842).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS
DE RENOVACIÓN DE FIRMES EN VIAIS MUNICIPAIS NAS DIFERENTES
PARROQUIAS DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 77457/250.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.07.16, e o
informe de fiscalización do 3.08.16, dáse conta do informe-proposta do xefe do
Servizo Administrativo e de Control Orzamentario, do 23.07.16, conformado polo
concelleiro delegado da Área de Fomento, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
Segundo.- En data 07.04.2016 o Concelleiro Delegado da Área de Fomento, tendo en conta
as necesidades de sustitución de firmes en distintos viais municipais da cidade detectado
polos servizos técnicos municipais procedeu á contratación da redacción do proxecto de
subsistitución de firmes en viais municipais a prol da empresa EF Ingenieros S.L.. A mesma
presentou proxecto asinado polo Enxeñeiro de Caminos, Canais e Portos, D. Eloy
Fernández-Valdés Martínes-Estéllez
Segundo.- En data 23.05.16, o Concelleiro delegado de Fomento, resolveu iniciar
expediente para a eleboración e aprobación por parte do Concello de Vigo e a Deputación
Provincial de Pontevedra, dun convenio para a realización de obras de renovación de firmes
en Viais municipais nas diferentes parroquias de Vigo.
Terceiro.- En data 14.07.2016 foi emitido informe técnico favorable polo Enxeñeiro de
Caminos, Canais e Portos municipal, ao citado proxecto.
Cuarto.- O xefe do Servizo administrativo e control orzamentario da Área de Fomento, co
conforme do Concelleiro delegado da Área á vista do protocolo de Colaobración entre a
Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo para a execución de actuacións
estratéxicas en infraestruturas viais e dotacións, asinado o 20.11.2015 redacta “Memoria
xustificativa do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Diputación provincial
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de Pontevedra para a renovación de firmes en viais municipais nas diferentes parroquias do
Concello de Vigo”, xuntando borrador de convenio , cuxo obxecto é articular o réxime de
colaboración entre o Concello e a Diputación para a financiación da execucion das obras de
substitución de firmes.
Quinto.- O Xefe da Unidade Adminsitrativa da Alcaldía (en funcíons na Área de Fomento
segundo Decreto de data 03.02.16) emite informe xuridico concluíndo que non existe
inconvinte legal para que a Xunta de Goberno Local aprobe o convenio entre o Concello e a
Diputación para a financiación da execución do proxecto de obras de substitución de ifrmes
nos viais que se relacionan na parte expositiva do convenio.

FUNDAMENTOS
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)RD 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens das entidades locais (RBEL)
–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
II.- Convenio
A celebración de convenios de colaboración entre entidades de dereito público, atópase prevista nos artigos 6 Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común (LRXAPPAC), sinalando o apartado segundo do mesmo o contido propio dos instrumentos de formalización dos convenios, así como 194 e 195 da Lei
5/1997, de administración local de Galicia
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En canto ó seu contido, axustado á lexislación de procedemento administrativo e de
subvencions, detállase no informe xurídico obrante no expediente.
O interese xeral e a conveniencia na concertación do convenio, recóllese na Memoria xustificativa do convenio, documento obrigado segundo sinala o art 199 LALG.
Trataríase, continuando as amplas intervencións realizadas nos últimos anos nas vías públicas, tanto na zona rural como no casco urbano de executar obras de mellora de firmes nas
vías públicas para a transformación sostible do viario municipal. En concreto realizaríanse
as obras de substitución de firmes nos seguintes viais municipais que seguen:
- Sárdoma: estrada Miraflores
- Castrelos: camiño Viloura

−Candeán: camiño Monte Vixiador
−Teis: Avenida Dona Fermina
−Alcabre: camiño Forte e camiño Cruceiro.
−Coruxo: camiño Viño
−Matamá: rúa Roupeiro e estrada Beirán.
−Zamáns: estrada Marcosende
−Bembrive: Arieiro
−Zona Bouzas: rúa Covadonga e rúa Eduardo Cabello
−Zona Castro: rúa Arines, rúa Couto, rúa Marqués de Alcedo
−Zona Praza América: rúa Pastora
III.-Procedemento e competencia
Consta no expediente de aprobación do convenio os documentos necesarios para a súa
tramitación: orde de inicio, informe técnico, memoria do convenio e texto do mesmo e informe xurídico.
O artigo 25. 2. d) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, na re dacción dada pola lei 27/2013, atribúe ás Administracións municipais competencia en materia de infraestructura viaria.
Antes da súa aprobación pola Xunta de Goberno, deberá emitir informe a Intervención Xeral
do Concello.
De conformidade co artigo 127.1.g) LRBRL, corresponderá á Xunta de Goberno Local a
aprobación do convenio .
O art. 8.1. letra “b” da Lei de transparencia obriga a dar publicidade do convenio que se
aprobe.
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Á vista das anteriores circunstancias, e previo informe da Intervención Xeral, formúlase á
Xunta de Goberno Local, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a se guinte
PROPOSTA
Primeiro.- Aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Diputación
provincial de Pontevedra para a execución de obras de substitución de firmes en viais
municipais nas diferentes parroquias do Concello de Vigo, transcrito no Anexo da presente.
Segundo.- Solicitar da Deputación provincial de Pontevedra a aprobación e suscripción do
convenio que se anexa para a execución de obras de substitución de firmes en viais
municiais nas diferentes parroquias do Concello de Vigo.
Terceiro.- Compremeterse a dar cumprimento ás condicións do convenio nos termos do
mesmo.
Cuarto.- Dar conta do presente acordo á Concellería de Xestión municipal ós efectos de
publicidade

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA E O EXCMO. CONCELLO DE VIGO PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS DE
SUBSTITUCIÓN DE FIRMES EN VIAIS MUNICIPAIS NAS DIFERENTES PARROQUIAS
DO CONCELLO DE VIGO
En Vigo, _______ de _______________ de 2016
REUNIDOS
Dunha parte, Dona María del Carmen Silva Rego, Presidenta da Deputación Provincial de
Pontevedra, na representación legal que da mesma lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Doutra, Don Abel Caballero Álvarez, Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, na
representación legal desta Administración municipal, que lle atribúe o artigo 124.4.a) do
mesmo texto legal.
Recoñécense mutuamente os comparecentes a capacidade e a representación necesaria
para a sinatura do presente convenio de colaboración, e a estes efectos
EXPOÑEN
I.- Que, no exercicio das súas respectivas competencias, a Deputación Provincial de
Pontevedra e o Concello de Vigo, con data 20 de novembro de 2015, asinaron un protocolo
de colaboración en orde a afondar na colaboración administrativa entre ambas institucións
e, especialmente, para a cooperación na planificación e execución dos proxectos e
actuacións que no propio convenio se sinalan; actuacións e proxectos entre os que se
inclúen, no que ao presente convenio importa, os encamiñados á transformación sostible da
infraestrutura viaria municipal.
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II.- Que no devandito protocolo de colaboración se convén que as distintas actuacións nel
previstas se desenvolverán a través de convenios específicos, cuxa execución
administrativa, técnica e contractual corresponderá ao Concello de Vigo, que deberá
observar os procedementos de avaliación e seguimento da execución dos convenios a
establecer nestos.
III.- Que o Concello de Vigo, en execución das súas previsións para a transformación
sostible do viario municipal, considera necesaria a substitución dos firmes de distintos
viarios en diferentes parroquias do termo municipal, alcanzando a necesidade da
substitución aos viais municipais que seguen:
•

Sárdoma: estrada Miraflores

•

Castrelos: camiño Viloura

•

Candeán: camiño Monte Vixiador

•

Teis: Avenida Dona Fermina

•

Alcabre: camiño Forte e camiño Cruceiro.

•

Coruxo: camiño Viño

•

Matamá: rúa Roupeiro e estrada Beirán.

•

Zamáns: estrada Marcosende

•

Bembrive: Arieiro

•

Zona Bouzas: rúa Covadonga e rúa Eduardo Cabello

•

Zona Castro: rúa Arines, rúa Couto, rúa Marqués de Alcedo

•

Zona Praza América: rúa Pastora

IV.- Que os servizos técnicos municipais, de acordo co proxecto que se anexa o presente
expediente, estiman nun máximo de novecentos dous mil cento corenta e catro euros con
noventa e seis céntimos (902.144,96 €) IVE incluído, o custe da execución dos proxectos de
obras de substitución de firmes nos viarios municipais arriba relacionados.
V.- Que, de acordo coas precedentes consideracións e en desenvolvemento do protocolo de
colaboración referido no punto primeiro, que contempla, segundo vai dito, como un dos
seus obxectivos estratéxicos a transformación sostible das infraestruturas viarias e
dotacionais, como é a actuación de substitución de firmes á que o presente convenio se
refire, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo e a Deputación Provincial de
Pontevedra, á vista da natureza e importancia que para a cidade de Vigo teñen estas
actuacións, acordaron aprobar o presente convenio de colaboración, que asinan agora os
aquí comparecentes, con arranxo aos seguintes
PACTOS
PRIMEIRO: OBXECTO DO CONVENIO
Ó obxecto do presente convenio é o de establecer e concretar o réxime de colaboración
entre ambas administracións locais para o financiamento da execución dos proxectos de
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obras de substitución de firmes, nos viarios que se relacionan na parte expositiva deste
convenio.
SEGUNDO: FINANCIAMENTO DO CONVENIO
As obras ás que se refire o presente convenio serán financiadas pola Deputación Provincial.
A Deputación provincial obrígase a achegar ó Concello de Vigo o importe correspondente o
custe da contratación da execución das obras ata a cantidade máxima de novecentos dous
mil cento corenta e catro euros con noventa e seis céntimos euros (902.144,96 €).
O financiamento comprometido en relación as obras licitadas, atenderá ao importe definitivo
derivado da certificación final das obras executadas, o cal terá como límite máximo o
importe acordado, e o seu pagamento realizarase contra a aplicación 2016/942.9420.762.14
do vixente orzamento provincial.
No caso de que os investimentos realizados teñan un custo inferior ó inicialmente previsto e
sempre que isto non supoña unha execución deficiente da totalidade dos proxectos, a
contía da achega reducirase proporcionalmente.
TERCEIRO: EXECUCIÓN DO CONVENIO
1º.- A execución dos contratos a que o presente convenio se refire e o finaciamento dos
mesmos pola Deputación Provincial terá lugar no ano 2016. Non obstante, o eventual
reaxuste da anualidade da execución dos ditos contratos provocará o reaxuste da
anualidade do presente convenio, a cuxo efecto o Concello de Vigo, previa proposta da
Comisión de Seguimento do convenio, dará audiencia á Deputación Provincial no
expediente que se inicie para o reaxuste da anualidade de calquera dos ditos contratos e da
resolución que se dite.
2º.- Aprobado que sexa o proxecto ou proxectos de obras de substitución de firmes a que o
presente convenio se refire, o Concello de Vigo remitirá copia destes á Deputación
Provincial para o seu coñecemento.
3º.- Formalizado o contrato ou contratos de obras para a execución do proxecto ou
proxectos a que se refire o anterior parágrafo, remitirase copia do mesmo ou dos mesmos á
Deputación Provincial e comunicarase a esta a data e hora en que terá lugar a
comprobación do replanteo, á que asistirá, de consideralo procedente a Corporación
provincial, un representante desta. Copia da acta que se levante será remitida á Deputación
Provincial coa primeira certificación de obra que expida o director da mesma
4º.- O Concello de Vigo comunicará á Deputación Provincial a data e hora en que terá lugar,
ao remate das obras do proxecto ou proxectos, o acto de recepción destas, ao que asistirá,
de consideralo procedente a Corporación provincial, un representante ou facultativo desta. A
Administración municipal remitirá á provincial copia da acta do dito acto de recepción e
certificación das resolucións da Xunta de Goberno Local aprobatorias da recepción das
obras executadas e da certificación final das mesmas.
5º.- En todo caso, a achega ao Concello de Vigo farase efectiva mediante transferencia
bancaria, unha vez presentada a seguinte documentación.
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•

Orixinal ou copia compulsada das facturas expedidas polas empresas adxudicatarias
dos traballos realizados.

•

Certificacións de obra executada. Xunto coa primeira certificación se remitira unha proba
gráfica da difusión dada ó investimento que se financia coa axuda da Deputación.

•

Certificación ou acto de aprobación/conformidade dos gastos polo órgano municipal.

•

Nomeamento do Director de obra e coordinador de seguridade e saúde.

•

Contrato/s de adxudicación da/s obra/s, nos casos que sexa necesario.

•

Acta/s de recepción, unha vez rematado/s os investimentos.

•

Declaración do conxunto de axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como
as pendentes de resolución, para a actividade obxecto deste convenio, das distintas
administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou
sociedades.

O concello poderá realizar xustificacións parciais, que responderán ao ritmo de execución
do investimento, que se aboarán pola contía equivalente á xustificación presentada.
CUARTA.- COMPROMISOS DO CONCELLO
O Concello de Vigo obrígase a:
•

Redactar e aprobar o/s correspondente/s proxecto/s de obra, debendo remitir un
exemplar aprobado á Deputación Provincial.

•

Contratar as asistencias técnicas á dirección de obra e coordinación de seguridade e
sáude, de ser ncesario.

•

Obter as correspondentes licenzas e tramitar ante outros organismos as autorizacións
pertinentes que fosen precisas.

•

Licitar, dirixir, executar, controlar e recepcionar as obras segundo os correspondentes
proxectos técnicos.

•

Remitir, unha vez formalizados os contratos de obra, unha copia destes á Deputación
Provincial, e comunicar a data e hora en que terá lugar a comprobación do replanteo,
á que asistirá, de consideralo procedente un representante da Deputación.

•

Xustificar perante a Deputación os investimentos realizados mediante a expedición das
correspondentes certificacións de obra aprobadas polo órgano competente do
Concello; aboándose para cada certificación que se presente a parte proporcional en
relación ao custe total do investimento.

•

Comunicar á Deputación a data e hora en que terá lugar o acto de recepción das obras,
ao que asistirá, de consideralo procedente, un representante da institución provincial.

•

Dar a adecuada publicidade a este convenio, de tal xeito que quede constancia que as
obras obxecto do mesmo se levaron a cabo en colaboración coa Deputación de
Pontevedra.

•

Levar a cabo o mantemento e conservación das infraestruturas obxecto deste convenio,
tendo a asunción da dita responsabilidade desde o día seguinte ao da formalización

S.extr.urx. 5.08.16

da acta de recepción de obras coas obrigas establecidas na normativa patrimonial
das administracións públicas.
•

Destinar os fondos percibidos ó obxecto concreto para o que foron concedidos.

•

Comunicar á Deputación de forma inmediata, a obtención doutras subvencións ou
axudas para a mencionada finalidade procedentes de calquera administración pública
ou ente privado nacional ou internacional, con expresión da súa contía.

•

Prestar a colaboración e facilitar canta documentación lle sexa requirida no exercicio das
funcións de fiscalización e control do destino das axudas que lle corresponden á
Intervención Provincial, ó Tribunal de Contas e ao Consello de Contas.

Asemade, o Concello de Vigo comprométese ao cumprimento das obrigas contidas na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia e en especial as recollidas no artigo 11
da mesma. Tamén será de aplicación o establecido no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, na
Lei 38/2003 Xeral de Subvencións e no seu regulamento, aprobado polo Real Decreto
887/2006, de 21 de xullo.
QUINTO.- COMPROMISOS DA DEPUTACIÓN
A Deputación de Pontevedra comprométese a financiar os custes derivados da realización
das obras ata a cantidade máxima de novecentos dous mil cento cuarenta e catro euros con
noventa e seis céntimos (902.144,96 €), €, de conformidade co disposto na cláusula
segunda, que será librada contra a presentación das correspondentes certificacións de obra
e facturas do gasto efectuado e na parte proporcional do financiamento.
Se da certificación final de obras resultase cantidade a pagar ao contratista, a Deputación
provincial comprométese a reembolsar a dita cantidade ao Concello de Vigo, tendo en conta
o límite máximo establecido no pacto segundo.
A Deputación Provincial someterá os proxectos de obra obxecto deste convenio á
supervisión e comprobación dos seus servizos técnicos, e se o estima oportuno, poderano
someter á aprobación do órgano de goberno que corresponda, coa finalidade de autorizar
as actuacións previstas nos mesmos.
A Deputación Provincial poderá inspeccionar a execución das obras obxecto do presente
convenio e formular as observacións que estime pertinentes, sen prexuízo de que
corresponda en exclusiva ao órgano de contratación e aos responsables dos respectivos
contratos a emisión das ordes e instrucións que procedan
Non obstante, as actuacións estarán sometidas á comprobación explícita da execución da
obra por parte dos servizos técnicos da Deputación Provincial.
Nas subvencións de capital superiores a 60.000 euros, no seu cómputo individual,
destinadas a investimentos en activos tanxibles, será requisito imprescindible a
comprobación material da inversión polo órgano concedente debendo quedar constancia no
expediente xustificativo.
A comprobación material definida no parágrafo anterior poderase encomendar a outro
órgano distinto do que concedeu a subvención.
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SEXTA: PUBLICIDADE
En toda a documentación e informacións relativas ás actuacións a que se refire o presente
convenio se incluirá a imaxe corporativa que a este fin facilite a Deputación Provincial de
Pontevedra e nelas figurará, tamén, de maneira destacada o financiamento das ditas
actuacións pola Deputación Provincial. Nas obras figurará sempre un panel informativo no
que, ademais dos datos necesarios esixidos pola normativa municipal, figurará a imaxe
corporativa da Deputación Provincial de Pontevedra e o financiamento da Administración
provincial destas actuacións viarias.
SETIMA.- COMPATIBILIDADE CON OUTRAS SUBVENCIÓNS
Conforme o disposto no artigo 40.1º, letra d) do Decreto 11/2009, a achega económica
prevista no presente instrumento será compatible con outras subvencións, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes
públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou e organismos internacionais.
Porén, o importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou
en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo das
obras subvencionadas.
OITAVA: COMISIÓN DE SEGUIMENTO
Para o seguimento e coordinación da execución deste convenio e resolución das dúbidas
que poidan producirse na súa interpretación crearase unha comisión integrada por tres
representantes de cada unha das Administracións asinantes, un dos cales terá carácter
técnico.
Corresponderá á Comisión de Seguimento:
•

A puntual recepción de información sobre tódalas as actuacións que se produzan na
execución dos contratos a que este convenio se refire

•

A coordinación entre as administracións asinantes na execución e financiamento do
convenio, ditando ao efecto as instrucións oportunas

•

A resolución das dúbidas que presente a interpretación do convenio e, no seu caso, a
emisión de informe se a dúbida ten de ser resolta polos órganos de goberno das
administracións asinantes.

•

A emisión informe en relación coa necesidade do reaxuste da anualidade do convenio e
en relación con cantas incidencias se produzan na execución dos contratos a que
este se refire.

•

A formulación das propostas que procedan en relación ás cuestións a que os seus
informes se refiran.

A Comisión de Seguimento reunirase cando o estime convinte o seu responsable, por
decisión propia ou a petición de calquera dos seus membros, e en todo caso unha vez ao
mes. As súas reunións terán lugar na Casa do Concello de Vigo. Na reunión constituínte da
Comisión de Seguimento designarase ao responsable da mesma e ao seu secretario que
levantará acta das súas reunións.
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NOVENA: VIXENCIA
O presente convenio producirá os seus efectos desde a data da súa sinatura ata o total
execución dos contratos a que o mesmo se refire, sen que en ningún caso o seu prazo de
vixencia poida superar os catro anos, contados desde a súa sinatura.
DÉCIMA: EXTINCIÓN DO CONVENIO
O convenio extinguirase polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou
por incorrer en causa de resolución.
Serán causas de resolución:
1º.- O transcurso do prazo máximo de vixencia do convenio.
2º.- O acordo unánime dos asinantes.
3º.- O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes.
Neste caso, notificarase á parte incumpridora un requirimento para que, no prazo que se
sinale, cumpra coas obrigacións ou compromisos que se consideran incumpridos. Este
requirimento será comunicado tamén ao responsable da Comisión de Seguimento.
Se transcorrido o prazo indicado no requirimento persistira o incumprimento, a parte que o
dirixiu notificará á outra parte a concorrencia de causa de resolución e entenderase resolto
o convenio. A resolución do convenio por esta causa poderá dar lugar a indemnización dos
danos e perdas causados.
4º.- Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio.
5º.- Por calquera outra causa distinta das anteriores prevista no convenio ou noutras leis.

UNDÉCIMA: RÉXIME XURÍDICO.
O presente convenio ten natureza administrativa e 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 orzamentos das Administracións asinantes e as restantes
normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
O Alcalde-Presidente do Concello de
Vigo
Asdo.: Abel Caballero Álvarez

A Presidenta da Deputación de
Pontevedra
Asdo.: Mª Carmen Silva Rego

A Secretaria do Concello de Vigo,
Asdo.: Mª Concepción Campos Acuña

O Secretario da Deputación de
Pontevedra,
Asdo.: Carlos Cuadrado Romay”
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E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás once horas e
cincuenta e cinco minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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