ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 27 de abril de 2017

ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font

Invitados
Dª. Ana Laura Iglesias González
D. Santos Hector Rodríguez Díaz
Dª. Angeles Marra Domínguez
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove e dez minutos do día vinte e sete de abril
de dous mil dezasete e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero
Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como
Secretaria a concelleira, Sra. Alonso Suárez, constitúese a Xunta de Goberno Local
desta Corporación co obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa orde do
día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. Escariz Couso, e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(361).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión extraordinaria e urxente do
12 de abril de 2017. Deberán incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno
autorizada coa miña sinatura e maila do Sr.Alcalde–presidente.
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2(362).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO (XUNTA LOCAL DE VIGO) PARA
A EXECUCIÓN DUN PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Ó DOENTE
ONCOLÓXICO E ÓS SEUS FAMILIARES-ANO 2017. EXPTE. 136734/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 17/03/17, e o
informe de fiscalización do 17/04/17, dáse conta do informe da diplomada en
Traballo Social, que di o seguinte:
Convenio de colaboración coa Asociación Española Contra o Cancro. Ano 2017.
A «Asociación Española contra o Cancro – Xunta Local de Vigo» (AECC) é unha ONG de
carácter benéfico asistencial sen ánimo de lucro que ten como fin principal a atención ó
doente oncolóxico e ós seus familiares así como á poboación xeral mediante actividades de
investigación, divulgación, prevención, formación e de carácter sanitario ou asistencial.
Os principais servizos cos que conta son:
•
•
•
•
•
•

Departamento de psicoloxía
Departamento de traballo social
Departamento de coidados paliativos
Departamento de voluntariado
Departamento de xuventude
Departamento de administración.

Dispón para o efecto dos seguintes recursos humanos: psicólogas, traballadoras sociais,
informático e administrativos.
A Concellería de Política Social recibiu unha gran demanda para a atención psicolóxica e
social dos doentes oncolóxicos e os seus familiares. Para respostar á demanda prantexada,
propónse a sinatura dun convenio de colaboración coa AECC para o desenvolvemento do
“Programa de atención psicosocial ó doente oncolóxico e ós seus familiares” mediante o que
se atenderán a 25 doentes oncolóxicos e a 25 familiares (empadroados en Vigo), derivados
pola Concellería de Política Social.
A AECC – Xunta Local de Vigo, tendo en conta as repercusións físicas, psicolóxias e sociais
derivadas do diagnóstico e tratamento do cancro, puxo en marcha a finais do ano 1990 o
programa de atención psicolóxica. A finalidade do convenio proposto é o de acadar unha
vida normalizada co que se fai necesario abordar a través do presente programa as
necesidades de índole psicosocial.
O convenio estará VIXENTE durante o ano 2017 cun orzamento total de 7.000 € (aplicación
nº 2310.480.00.10 – Convenio Asociación contra o cancro).
A subvención que se propón está prevista, pois, nos orzamentos da Concellería de Política
Social e o seu réxime é o de concesión directa a teor do artigo 22.2 da L.38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións e o artigo 19.4 da L.9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia. Ademais, acredítanse razóns de interese público, social e humanitario para a súa
concesión; motivacións necesarias para utilizar o procedemento de concesión directa.
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A concesión da subvención artéllase mediante un convenio de colaboración que contempla
as prescricións que sinalan as Bases 38 e 40 das de execución do orzamento:
competencias de aplicación, contraprestación económica ós gastos que representa a acción
a desenvolver, órgano de colaboración, seguimento da materia conveniada, aclaración de
diverxencias, vixencia, etc.
Ó acreditarse razóns de interese público, social e humanitario para a concesión da
subvención e tendo en conta o carácter da beneficiara como unha entidade non lucrativa
adicada a desenvolver programas con fins sociais que presenta necesidades financeiras
demostradas que lle impiden realizar cos seus propios medios a actividade subvencionada,
considérase necesario conveniar un pago anticipado por importe do cincuenta por cento do
total da subvención. De acordo co artigo 42 do RD.887/2006, do 21 de xullo, do
Regulamento da Lei xeral de subvencións, as entidades non lucrativas que desenvolvan
proxectos e programas de acción social quedan exoneradas da constitución de garantías.

Así mesmo, dáse conta da proposta do xefe de Área de Benestar Social, do
17/03/17, conformada pola concelleira-delegada de Política Social e o concelleirodelegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
I. Tal como se recolle expresamente na proposta de Convenio coa AECC sometida á
aprobación da XGL, a concesión desta subvención (nominativa) abeirase tanto na
lexislación sectorial en materia de servizos sociais como na Disposición adicional 4ª da
L.5/2014, do 27 de maio, do Parlamento de Galicia, de medidas urxentes derivadas da
entrada en vigor da LRSAL, na que se indica que as competencias que deberían asumir a
Admón. da CA en materia de servizos sociais «continuarán sendo prestadas polos
municipios mentres non se dean as condicións previstas para o seu traspaso na normativa
básica e, en particular, o establecemento do novo sistema de financiamento autonómico e
das facendas locais previsto nela» e que «non se entenderá como exercicio de novas
competencias», entre outras, a continuidade na prestación dos servizos xa establecidos e
da actividade de fomento e a formalización de convenios de colaboración de concesión de
subvencións (Art. 3.3.).
II. En consecuencia, visto o que antecede, o informe da técnica responsable do Programa, a
orde de inicio de expediente da concellería delegada da Área de Política Social e a proposta
de convenio de colaboración elaborada, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte,
«ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar o convenio de colaboración entre a Concellería de Política Social e a
«Asociación Española contra o cancro (AECC) – Xunta Local de Vigo» (CIF G-28197564),
para a execución dun programa de atención psicosocial ó doente oncolóxico e ós seus
familiares – ano 2017.
SEGUNDO.- Aprobar o gasto de 7.000€ con cargo á aplicación orzamentaria nº
2310.480.00.10 -Convenio Asociación contra o cancro– do orzamento vixente.
TERCEIRO.- Publicar a subvención concedida no “Portal da Transparencia e Bo Goberno”
do Concello de Vigo (http://transparencia.vigo.org) e remitir a información precisa á Base
de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), na que se deberá rexistrar unha “convocatoria
instrumental” e os datos estruturados inmediatamente despois da concesión».
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Non obstante, a Xunta de Goberno Local adoptará o acordo que estime mais conveniente
para os intereses municipais.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
«CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONCELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DO
CONCELLO DE VIGO E A “ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO” (XUNTA LOCAL
DE VIGO) PARA A EXECUCIÓN DUN PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Ó DOENTE
ONCOLÓXICO E ÓS SEUS FAMILIARES – ANO 2017».
En Vigo, na Casa do Concello, o ………………………. de 2017
COMPARECEN
Dunha parte,
O Excmo. Sr. Alcalde – Presidente do Concello de Vigo, D. Abel R. Caballero Álvarez, asistido
polo Secretario de Administración municipal do Concello de Vigo, D. Manuel Xosé Lorenzo
Penela.
Doutra parte,
Dª. Mª de los Ángeles Pazos Crespo, con DNI nº 35.217.915-Q, Presidenta da “Asociación
Española contra o cancro” (AECC) – Xunta Local de Vigo, CIF nº G-28197564, con enderezo
para os efectos de notificación na rúa Ronda de Don Bosco nº 41, baixo, Oficina 5, CP 36202
Vigo.
INTERVEÑEN
D. Abel R. Caballero Álvarez, na súa condición de Alcalde – Presidente do Excmo. Concello de
Vigo, no exercicio das facultades de representación atribuídas pola lexislación de Réxime local
(Art. 61.1.a] da L.5/1997, do 22 de xullo, LALGA, e 124.4.a] da L.7/1985, do 2 de abril, LRBRL).
Dª. Mª de los Ángeles Pazos Crespo, actuando en representación da AECC – Xunta Local de
Vigo, segundo así resulta da documentación achegada ó expediente, asegurando a
comparecente que tales facultades non lle foron revogadas.
D. Manuel Xosé Lorenzo Penela, Secretario de Administración municipal, ós meros efectos de
asistencia ó Sr. Alcalde – Presidente e dación da fe pública no outorgamento do presente
documento, por delegación da Secretaria de Goberno local (Resolucións de datas 19.09.2011,
20.03.2013 e 11.03.2016).
Os comparecentes, no concepto en que interveñen, recoñécense recíprocamente a lexitimación
e a capacidade legal necesaria para o outorgamento e formalización do presente Convenio e,
como antecedentes e motivación deste acordo de vontades,
EXPOÑEN
I.- Que a AECC é unha institución con personalidade xurídica propia e plena capacidade de
obrar para o cumprimento dos seus fins, de carácter benéfico asistencial e sen ánimo de lucro.
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Foi constituída en 1953 co propósito de loitar contra o cancro en todas as modalidades
coñecidas ou que se coñezan no futuro, mediante o desenvolvemento de funcións e actividades
de divulgación, prevención, investigación, formación e de carácter sanitario ou asistencial.
En 1966 foi inscrita co nº 3827 no Rexistro Nacional de Asociacións e declarada de utilidade
pública en 1970. Figura tamén actualmente inscrita co nº E-779 no “Rexistro Único de Entidades
prestadoras de Servizos sociais” (RUEPSS), dependente da Consellería de Traballo e Benestar.
Ten a súa sede central en Madrid e desenvolve a súa actividade en toda España a través das 52
xuntas provinciais con representación en máis de 2.000 localidades no conxunto do Estado.
A AECC está constituída por voluntarios, socios e persoal contratado que, cun proxecto
conxunto, dirixen todos os esforzos, eficacia e axilidade á hora de detectar necesidades e
prioridades de actuación.
II.- Que, a fin de mellorar a calidade de vida das persoas diagnosticadas de cancro e das súas
familias e de que poidan acadar unha vida normalizada, a AECC desenvolve, entre outros,
programas de atención psicosocial así como de prevención e sensibilización destinadas á
poboación xeral.
Os obxectivos específicos perseguidos con este tipo de programas son os de minimizar as
alteracións emocionais derivadas do proceso da enfermidade e/ou tratamento, contribuír a
recuperar o nivel de funcionamento persoal previo á enfermidade, favorecer a integración social
do enfermo no seu contorno inmediato e a reincorporación ó mercado laboral, promover a posta
en marcha de estratexias de afrontamento activo, orientalo na busca de recursos sociais, etc.
III.- Que o Concello de Vigo é coñecedor da existencia dun colectivo de persoas e familias na
cidade que teñen a necesidade de acudir a este tipo de programas para poder mellorar a súa
calidade de vida. Ademais, constitúe un complemento dos recursos de servizos sociais de que
dispón o Concello.
IV.- Que de acordo coa nova redacción do Art. 25.1 da LRBRL, o municipio, para a xestión dos
seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover actividades e prestar os
servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade
veciñal, exercendo en todo caso, como competencias propias, nos termos da lexislación estatal
e autonómica, en materias tales como: «avaliación e información de situacións de necesidade
social e a atención inmediata a personas en situación ou risco de exclusión social»; servizo
declarado obrigatorio para os municipios de poboación superior a 20.000 habitantes (Arts.
25.2.e] e 26.1.c] LRBRL).
A teor da reforma introducida pola L.27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración local (LRSAL), a competencia en materia de «prestación dos servizos
sociais, promoción e reinserción social» residénciase agora na Admón. autonómica. Así e todo, a
L.5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do
27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, aprobada polo
Parlamento de Galicia na súa sesión plenaria do 27.05.2014 (DOG nº 102, do 30.05.2014), con sidera que “non se entenderá como exercicio de novas competencias”, entre outras, a continuidade na prestación dos servizos xa establecidos e da actividade de fomento e a formalización de
convenios de colaboración de concesión de subvencións (Art. 3.3.).
Ademais, sinala claramente que, con carácter xeral, as competencias atribuídas ás EELL pola lexislación autonómica anterior á entrada en vigor da LRSAL: «continuarán exercédoas elas,
rexéndose pola indicada lexislación ou, de ser o caso, polo dereito estatal aplicable como supletorio, sen prexuízo do disposto nas disposicións adicionais cuarta e quinta sobre a asunción pola
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Comunidade Autónoma das competencias relativas á educación, saúde e servizos sociais»; e
aclara que as competencias que a CA de Galicia deberá asumir en materia de educación, saúde
e servizos sociais: «continuarán sendo prestadas polos municipios mentres non se dean as condicións previstas para o seu traspaso na normativa básica e, en particular, o establecemento do
novo sistema de financiamento autonómico e das facendas Locais previsto nela» (Disps. Adics.
1ª e 4ª L.5/2014).
V.- Que, ademais, a L.13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia prescribe que
os poderes públicos fomentarán no ámbito dos servizos sociais, o desenvolvemento de
actuacións solidarias por entidades de iniciativa social sempre que se axusten ós requisitos de
autorización, calidade e complementariedade establecidos na lei e que o cumprimento dos fins
das entidades de iniciativa social promoverase mediante outorgamento de subvencións, que se
concederán atendendo ó interese social dos distintos servizos e proxectos, á súa
complementariedade coa oferta pública de servizos sociais, a calidade e ó carácter innovador
das prestacións de servizos ofertados, á eficiencia no emprego de fondos públicos e á súa
adecuación os obxectivos fixados pola planificación autonómica en materia de servizos sociais.
De feito, a propia L.13/2008 posibilita que, sen prexuízo da aplicación ordinaria do réxime aberto
de concorrencia competitiva na xestión das subvencións, por razóns de interese público,
debidamente xustificadas, poderanse subscribir convenios singulares con entidades de iniciativa
social debidamente autorizadas para a prestación de servizos sociais cando por razóns
humanitarias ou de emerxencia social, ou ben cando pola singularidade das características da
entidade, a especificidade dos servizos que presta ou a especial vulnerabilidade das persoas
usuarias, non sexa posible ou conveniente promover a concorrencia pública.
Estes convenios poderán ter carácter plurianual con vistas a garantir un marco estable que
favoreza e facilite a mellor prestación dos servizos, plans e programas, sen prexuízo da súa
posible resolución anticipada por incumprimento, por inexistencia sobrevida das razóns
especiais que o xustificaron ou calquera outra causa establecida regulamentariamente ou no
propio convenio.
VI.- Que a subvención que se instrumenta mediante este Convenio de colaboración está prevista
nominativamente nos orzamentos municipais, polo que ten a consideración de subvención
directa segundo o disposto nos arts. 28 da L.38/2003, xeral de subvencións e 26 da L.9/2007, de
subvencións de Galicia, e, a mais abondamento, acredítanse razóns de interese público, social e
humanitario para a súa concesión.
VII.- Que o presente convenio de colaboración contempla as prescricións que sinala a Base nº
40 das de Execución do Orzamento relativas a competencias de aplicación, contraprestación
económica ós gastos que representa a acción a desenvolver, órgano de colaboración,
seguimento da materia conveniada, aclaración de diverxencias, vixencia, etc.
Exposto o que antecede, as partes intervintes conclúen este convenio a fin de regular os termos
da concesión da devandita subvención, con suxeición ás seguintes,
ESTIPULACIÓNS
PRIMEIRA.- Constitúe o obxecto deste Convenio de colaboración a regulación dos termos da
concesión da subvención directa prevista nominativamente nos Orzamentos xerais do Concello
de Vigo a favor da AECC – Xunta Local de Vigo para a execución dun Programa de atención
psicosocial ó doente oncolóxico e ós seus familiares durante o ano 2017.
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SEGUNDA.- O Concello de Vigo, a través da súa Concellería delegada de Política Social, e a
AECC comprométense a colaborar activamente na execución deste Programa que, co obxectivo
xeral de mellorar a calidade de vida das persoas diagnosticadas de cancro e das súas familias,
inclúe a previsión de programas específicos de intervención psicolóxica individual, grupal e
social, actividades de ocio e tempo de lecer, programas de voluntariado testemuñal, de inserción
laboral etc.
TERCEIRA.- A AECC comprométese tamén a:
a) Someterse á normativa vixente en cada momento en materia de sanidade, seguridade e
riscos laborais, tanto para as persoas usuarias do Programa como para o seu persoal,
facéndose responsable dos eventuais danos e perdas que se poidan derivar do seu
incumprimento.
b) Atender a través do programa psicosocial a 25 doentes oncolóxicos e a 25 familiares de
doentes derivados pola Concellería de Política Social e que se atopen empadroados en
Vigo.
CUARTA.- O Programa levarase a cabo durante o ano 2017. O Concello de Vigo comprométese
a conceder directamente á entidade AECC unha subvención por importe de 7.000 € prevista
nominativamente nos seus Orzamentos (aplicación nº: 2310.480.00.10 – Convenio Asociación
contra o cancro).
Os pagamentos correspondentes efectuaranse do seguinte xeito:
•

Un 50% á sinatura do convenio. Ó concorrer razóns de interese público, social e humanitario
que determinan a concesión da subvención e tendo en conta o carácter da beneficiara como
unha entidade non lucrativa adicada a desenvolver programas con fins sociais, que presenta
necesidades financeiras demostradas que lle impiden realizar cos seus propios medios a
actividade subvencionada, considérase necesario conveniar un pago anticipado por importe
do cincuenta por cento do total da subvención. De acordo co artigo 42 do RD.887/2006, do
21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvencións, as entidades
non lucrativas que desenvolvan proxectos e programas de acción social quedarán
exoneradas da constitución de garantías.

•

O 50% restante, unha vez xustificados os gastos realizados ata o 15 de novembro do ano
2017, mediante facturas orixinais ou demais documentos acreditativos dos gastos e Memoria
anual, coa preceptiva certificación do cumprimento do convenio asinada pola funcionaria
responsable do programa.

Para poder realizar o pagamento anticipado previsto será necesario que a entidade presente
previamente unha declaración responsable de non está incursa en ningunha das prohibicións
e/ou circunstancias indicadas no Art. 34.4 pfo. 3º da L.38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, como impeditivas para a realización de pagamentos anticipados a beneficiarios de
subvencións.
QUINTA.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra Administración ou de entes públicos ou
privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais. Con todo, a beneficiaria
deberá comunicar ó Concello de Vigo a obtención doutras posibles subvencións, axudas,
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
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En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no Art. 34 do
RD.887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de Subvencións.
SEXTA.- Se o custo total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da
subvención na mesma proporción .
A comunicación destas circunstancias ó Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos.
SÉTIMA.- No caso de que a entidade beneficiaria leve a cabo algún tipo de publicidade ou
difusión das actividades deberá dar a adecuada publicidade ó financiamento municipal da
actividade subvencionada previa conformidade da Concellería de Política Social e incluír de
maneira explícita os seus logotipos de identificación corporativa.
OITAVA.- Como mecanismo de coordinación para facer efectiva unha colaboración – supervisión
crearase unha Comisión mixta de Seguimento que entenderá sobre os temas cotiás da
actividade, coordinación e solución de controversias. Estará composta por dous representantes
da AECC e dous técnicos municipais, presidida polo/a Concelleiro/a responsable da Área.
NOVENA.- A AECC poderá contratar a cantas persoas crea adecuadas para a correcta
execución deste Programa, suxeitándose ás condicións laborais vixentes, sen que isto supoña a
existencia de relación laboral de ningunha clase destas persoas co Concello de Vigo.
DÉCIMA.- A beneficiaria deberá xustificar antes do 15 de novembro de 2017 o cumprimento da
finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos
recibidos. A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a
declaración das actividades realizadas e dos gastos efectuados, procedencia e aplicación dos
fondos propios e outras subvencións ou recursos que financiasen tamén a actividade
subvencionada.
DÉCIMO PRIMEIRA.- A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de
todos os xustificantes de pagamento dos gastos efectuados.
Os documentos que conformarán a xustificación da subvención serán:
-

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

Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á
actividade subvencionada.
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-

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

Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da actividade
subvencionada e se realicen durante a VIXENCIA do convenio (2017).
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con copias
de facturas polo resto do orzamento. Poderase substituír a presentación de copias de facturas
polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun balance que
abarque a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou
actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total
(Base 38.4 execución orzamentos).
As facturas deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o IVE. Estes
xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas que non
reúnan as esixencias previstas na normativa reguladora das obrigas de facturación
(RD.1619/2012, do 30 de novembro). Nestas facturas computarase o gasto acreditado
deducindo o IVE, a non ser que se xustifique a exención deste imposto.
Se a beneficiaria solicitase a devolución do orixinal presentado, a Área xestora da subvención
procederá ó estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención
e se o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose
neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante
orixinal estampillado incorporarase ó expediente e a Área xestora da subvención procederá á
devolución do orixinal.
DÉCIMO SEGUNDA.- Antes de proceder ó pagamento da subvención a beneficiaria deberá
acreditar estar ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non ser
debedora por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha
declaración responsable, ó abeiro do Art. 31.7 e) da L.9/2007, de subvencións de Galicia.
DÉCIMO TERCEIRA.- A axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade
subvencionada e o cumprimento da finalidade que determinou a concesión será comprobada
polos servizos da Concellería de Política Social. O/a responsable técnico/a do Programa emitirá
informe ó respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan
resultar relevantes en orde a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade
subvencionada.
DÉCIMO CUARTA.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Política Social e pola Intervención xeral municipal, Tribunal de Contas e Consello
de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
DÉCIMO QUINTA.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
mora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 da L.9/2007.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e o seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da
subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá
o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
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DÉCIMO SEXTA.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención e ó procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ó disposto no Título
IV da L.9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e nos preceptos da LRXSP
(L.40/2015) e da LPACAP (L.39/2015) relativos ó exercicio da potestade sancionadora.
DÉCIMO SÉTIMA.- A AECC queda informada de que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados ós ficheiros municipais e de que a finalidade da súa recollida é
a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a
práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o
seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na lei
de subvencións de Galicia en orde á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa
achega é obrigatoria.
Estes datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na LPACAP e na LRXSP e,
especificamente, na L.15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal,
sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Política Social.
DÉCIMO OITAVA.- A concesión da subvención obxecto deste Convenio rexerase pola L.38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD.887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou
o seu Regulamento, nos seus preceptos básicos, a lexislación básica do Estado en materia de
réxime local, a L.9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os preceptos non básicos da
L.38/2003 e do RD.887/2006, polos pactos que se conteñen neste Convenio, as Bases de
execución dos vixentes Orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo,
e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E en proba de conformidade, as partes asinan o presente documento por duplicado exemplar, no
lugar e data expresados no encabezamento, de todo o que eu, como Secretario de
Administración municipal, dou fe.

3(363).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
“ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA LA DROGA- ALBORADA”
PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL
EN AGRICULTURA ECOLÓXICA “VERDEAR”- ANO 2017. EXPTE. 137969/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 3/04/17, e o
informe de fiscalización do 21/04/17, dáse conta do informe-proposta de data
31/03/17, asinado polo xefe de Área de Benestar Social, a concelleira-delegada de
Política Social e o concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o
seguinte:
I.- A “Asociación ciudadana de lucha contra la droga ALBORADA” é unha organización sen
ánimo de lucro, declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do Interior, que ten como
actividade fundamental a defensa dos individuos e da colectividade contra a utilización ilícita
de todo tipo de drogas e como fins a toma de conciencia colectiva sobre os danos
producidos pola utilización das drogas (especialmente na poboación xuvenil), a creación de
módulos de defensa social contra a droga, con actividades distribuídas nos campos
epidemiolóxicos, preventivos e asistenciais e a colaboración con organismos e entidades
públicas ou privadas que teñan relación coa problemática da drogodependencia.
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ALBORADA leva 30 anos traballando no tratamento e mellora da calidade de vida dos
pacientes con trastornos adictivos e, partindo dunha Unidade Asistencial, conseguiu crear
unha Comunidade Terapéutica, un Centro de Dia, un Centro de menores, unha Escola de
familias e levar a cabo programas de prevención e programas de Centro penitenciarios.
II.- Constitúe o obxecto do Convenio de colaboración que agora se pretende concluír a
regulación dos termos da concesión da subvención directa prevista nominativamente nos
Orzamentos xerais do Concello de Vigo a favor de ALBORADA para a realización do
«PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL EN AGRICULTURA ECOLÓXICA
“VERDEAR” – ANO 2017», co que se pretende mellorar a calidade de vida e a incorporación
social dous usuarios da Asociación, promovendo o coñecemento das técnicas de traballo da
agricultura ecolóxica.
III.- O Concello de Vigo, segundo a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime
local, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover
actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e
aspiracións da comunidade veciñal. Entre as súas competencias están a protección da
salubridade pública e a prestación dos servizos de avaliación e información de situacións de
necesidade social e a atención inmediata ás persoas en situación ou risco de exclusión
social, sendo esta última competencia de obrigado exercicio para os concellos de máis de
20.000 habitantes (Arts. 25.1, 25.2.e], 25.2.j] e 26.1.c] da LRBRL, na redacción dada pola
L.27/2013, do 27 de decembro – LRSAL) .
A teor da reforma introducida pola L.27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración local (LRSAL), a competencia en materia de «prestación dos
servizos sociais, promoción e reinserción social» residénciase agora na Admón. autonómica.
Así e todo, a L.5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor
da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración
Local, aprobada polo Parlamento de Galicia na súa sesión plenaria do 27.05.2014 (DOG nº
102, do 30.05.2014), considera que “non se entenderá como exercicio de novas competencias”, entre outras, a continuidade na prestación dos servizos xa establecidos e da actividade de fomento e a formalización de convenios de colaboración de concesión de subvencións
(Art. 3.3.).
Ademais, sinala claramente que, con carácter xeral, as competencias atribuídas ás EELL
pola lexislación autonómica anterior á entrada en vigor da LRSAL: «continuarán exercédoas
elas, rexéndose pola indicada lexislación ou, de ser o caso, polo dereito estatal aplicable
como supletorio, sen prexuízo do disposto nas disposicións adicionais cuarta e quinta sobre
a asunción pola Comunidade Autónoma das competencias relativas á educación, saúde e
servizos sociais»; e aclara que as competencias que a CA de Galicia deberá asumir en
materia de educación, saúde e servizos sociais: «continuarán sendo prestadas polos
municipios mentres non se dean as condicións previstas para o seu traspaso na normativa
básica e, en particular, o establecemento do novo sistema de financiamento autonómico e
das facendas Locais previsto nela» (Disps. Adics. 1ª e 4ª L.5/2014).
IV.- A Lei 2/1996, de 8 de maio, de Galicia sobre drogas recolle tamén as competencias das
administracións locais, e os programas, medidas, e ámbitos de intervención, referidos á
prevención, asistencia e incorporación social, na nosa Comunidade.
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V.- O Plan de Trastornos Adictivos de Galicia establece entre os seus principios reitores a
necesidade da participación social na planificación e execución das respostas fronte ás
adiccións, a coordinación intersectorial e a corresponsabilidade.
Entre os seus obxectivos xerais atópanse os de apoiar aos procesos de integración social
das persoas atendidas na Rede de Tratamento de Condutas Adictivas, mediante a
promoción de programas dirixidos a mellorar as habilidades sociais e persoais que
favorezan a autonomía persoal das persoas con dificultades de integración social polos seus
problemas de adicción, desenvolver medidas de acción positiva fronte á exclusión social
e/ou laboral das persoas con problemas de adicción en situación de vulnerabilidade, e
intensificar a coordinación e cooperación institucional mediante a potenciación da
coordinación e cooperación coas administracións locais de Galicia e coa Administración
xeral do Estado, para asegurar o cumprimento dos obxectivos previstos no Plan de
Trastornos Adictivos e tamén promover a participación social, a coordinación e a
cooperación coas entidades privadas que traballan nos ámbitos da prevención, asistencia,
incorporación social, formación e investigación en trastornos adictivos.
Máis concretamente, se establecen liñas estratéxicas para a mellora da cobertura asistencial
dos trastornos adictivos e o apoio aos procesos de incorporación social das persoas con
trastornos adictivos, mediante a colaboración no funcionamento de recursos residenciais de
apoio á incorporación social para drogodependentes con necesidades sociosanitarias.
VI.- O Concello de Vigo ven desenvolvendo desde 1984 una política activa de intervención
en drogodependencias nos ámbitos de prevención, asistencia e incorporación social. No
Plan Local sobre Drogodependencias e outras Adiccións (PLDA) de Vigo propóñense os
obxectivos e estratexias de intervención no ámbito das conductas adictivas e da súa problemática asociada, a nivel local, entre os que se sinala a potenciación e coordinación dos recursos residencias urbanos específicos de atención a drogodependentes, mediante a sensibilización das administracións competentes para a normalización destes recursos e a súa
adecuada financiación e a mellora das infraestructuras e os recursos humanos dos recursos
xa existentes.
VII.- Este tipo de accións teñen un encadre metodolóxico e normativo en instrumentos tales
como a Estratexia Europea en materia de loita contra a droga 2013-2020 e os seus Plans de
Acción, que contemplan a prevención do consumo de drogas como o ámbito clave de
intervención; a Estratexia Nacional 2009-2016, co seu correspondente Plan de Acción, que
ademais establece como necesaria a coordinación entre as distintas Administracións.
Concretamente, propón accións de coordinación coas administracións locais e promove a
elaboración de plans municipais e supramunicipais; ou a propia Lei 2/96, de 8 de maio de
Galicia sobre Drogas, fundamentalmente a través dos Títulos I (da prevención de
drogodependencias) e III (particularmente no que atinxe a atribución de competencias,
planificación e ordenación, concertos/convenios e coordinación).
VIII.- A subvención que se propón está prevista nominativamente no orzamento municipal
(aplicación nº 2310.480.00.03) polo que ten a consideración de subvención directa segundo
o artigo 28 da L.38/2003 xeral de subvencións e 26 da L.9/2007 de subvencións de Galicia.
A mais abondamento, acredítanse razóns de interese público, social e humanitario para a
súa concesión, motivacións necesarias, así mesmo, para utilizar o procedemento de concesión directa do artigo 19.4 da L.9/2007, de subvencións de Galicia. A concesión da subvención articúlase mediante un convenio de colaboración que contempla as prescripcións que
sinala a Base 40 das de Execución do Orzamento; competencias de aplicación, contrapres-
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tación económica ós gastos que representa a acción a desenvolver, órgano de colaboración,
seguimento da materia conveniada, aclaración de diverxencias, vixencia, etc.
IX.- Ó concorrer razóns de interese público, social e humanitario que determinan a concesión da subvención e tendo en conta o carácter da beneficiara como unha entidade non lucrativa adicada a desenvolver programas con fins sociais, que presenta necesidades financieiras demostradas que lle impiden realizar cos seus propios medios a actividade subvencionada, proponse o aboamento dun 50% da cantidade anual á sinatura do convenio. De
acordo co artigo 42 do RD.887/2006, de 21 de xullo, do Regulamento da Lei xeral de subvencións, as entidades non lucrativas que desenvolvan proxecto e programas de acción social quedan exoneradas da constitución de garantías.
X. En relación coa Instrucción 1/2014 da Intervención xeral municipal, faise constar que,
como se recolle expresamente na proposta de Convenio sometida á aprobación da XGL, a
concesión desta subvención (nominativa) abeirase tanto na lexislación sectorial en materia
de servizos sociais/drogodependencias como na Disposición adicional 4ª da L.5/2014, do 27
de maio, do Parlamento de Galicia, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da
LRSAL, na que se indica que as competencias que deberían asumir a Admón. da CA en
materia de educación, saúde e servizos sociais «continuarán sendo prestadas polos
municipios mentres non se dean as condicións previstas para o seu traspaso na normativa
básica e, en particular, o establecemento do novo sistema de financiamento autonómico e
das facendas locais previsto nela» e que “non se entenderá como exercicio de novas
competencias”, entre outras, a continuidade na prestación dos servizos xa establecidos e da
actividade de fomento e a formalización de convenios de colaboración de concesión de
subvencións (Art. 3.3.).
En consecuencia, visto o que antecede e a proposta de convenio de colaboración
elaborada, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
«ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar a concesión dunha subvención directa á “Asociación ciudadana de
lucha contra la droga ALBORADA” (CIF G-36624963) por importe de 10.000€ con cargo á
aplicación orzamentaria nº 2310.480.00.03 – Convenio coa Asociación Alborada.
SEGUNDO.- Aprobar o texto do «CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A
CONCELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DO CONCELLO DE VIGO E A “ASOCIACIÓN
CIUDADANA
DE
LUCHA
CONTRA
LA
DROGA ALBORADA”
PARA
O
DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL EN
AGRICULTURA ECOLÓXICA “VERDEAR” – ANO 2017» e o gasto que representa, por
importe de 10.000€, que financiarase con cargo a aquela aplicación do orzamento vixente.
TERCEIRO.- Publicar a subvención concedida no “Portal da Transparencia e Bo Goberno”
do Concello de Vigo (http://transparencia.vigo.org) e remitir a información precisa á Base
de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), na que se deberá rexistrar unha “convocatoria
instrumental” e os datos estruturados inmediatamente despois da concesión».
Non obstante, a Xunta de Goberno Local adoptará o acordo que estime mais conveniente
para os intereses municipais.

Acordo
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A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
«CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONCELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DO
CONCELLO DE VIGO E A “ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA LA DROGA
ALBORADA” PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE INCORPORACIÓN
SOCIAL EN AGRICULTURA ECOLÓXICA “VERDEAR” – ANO 2017».
En Vigo, na Casa do Concello, o ………………………. de 2017
COMPARECEN
Dunha parte,
O Excmo. Sr. Alcalde – Presidente do Concello de Vigo, D. Abel R. Caballero Álvarez, asistido
polo Secretario de Administración municipal do Concello de Vigo, D. Manuel Xosé Lorenzo
Penela.
Doutra parte,
D. Delfín Fernández Álvarez, con DNI nº 34.587.005-L, Presidente da “Asociación ciudadana de
lucha contra la droga ALBORADA”, CIF nº G-36624963, con enderezo para os efectos de
notificación na rúa Isaac Peral nº 6, CP 36201 de Vigo.
INTERVEÑEN
D. Abel R. Caballero Álvarez, na súa condición de Alcalde – Presidente do Excmo. Concello de
Vigo, no exercicio das facultades de representación atribuídas pola lexislación de Réxime local
(Art. 61.1.a] da L.5/1997, do 22 de xullo, LALGA, e 124.4.a] da L.7/1985, do 2 de abril, LRBRL).
D. Delfín Fernández Álvarez, actuando en representación da Asociación ALBORADA, segundo
así resulta dos seus estatutos e do acordo da Asemblea Xeral do 22.06.2016, asegurando a
persoa comparecente que tales facultades non lle foron revogadas.
D. Manuel Xosé Lorenzo Penela, Secretario de Administración municipal, ós meros efectos de
asistencia ó Sr. Alcalde – Presidente e dación da fe pública no outorgamento do presente
documento, por delegación da Secretaria de Goberno local (Resolucións de datas 19.09.2011,
20.03.2013 e 11.03.2016).
Os comparecentes, no concepto en que interveñen, recoñécense reciprocamente a lexitimación
e a capacidade legal necesaria para o outorgamento e formalización do presente Convenio e,
como antecedentes e motivación deste acordo de vontades,
EXPOÑEN
I.- Que a “Asociación ciudadana de lucha contra la droga ALBORADA” é unha organización sen
ánimo de lucro que ten como actividade fundamental a defensa dos individuos e da colectividade
contra a utilización ilícita de todo tipo de drogas e como fins a toma de conciencia colectiva
sobre os danos producidos pola utilización das drogas (especialmente na poboación xuvenil), a
creación de módulos de defensa social contra a droga, con actividades distribuídas nos campos
epidemiolóxicos, preventivos e asistenciais e a colaboración con organismos e entidades
públicas ou privadas que teñan relación coa problemática da drogodependencia.
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II.- Que ALBORADA leva 30 anos traballando no tratamento e mellora da calidade de vida dos
pacientes con trastornos adictivos e, partindo dunha Unidade Asistencial, conseguiu crear unha
Comunidade Terapéutica, un Centro de Dia, un Centro de menores, unha Escola de familias e
levar a cabo programas de prevención e programas de Centro penitenciarios.
III.- Que o Concello de Vigo é coñecedor da existencia dun colectivo de persoas na cidade con
problemas de adicción e especiais dificultades de inserción social e laboral que poden verse
favorecidas pola implementación dun programa de incorporación social en agricultura ecolóxica
como o proposto por ALBORADA.
IV.- Que o Concello de Vigo, segundo a L.7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime
local, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover
actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e
aspiracións da comunidade veciñal. Entre as súas competencias están a protección da
salubridade pública e a prestación dos servizos de avaliación e información de situacións de
necesidade social e a atención inmediata ás persoas en situación ou risco de exclusión social,
sendo esta última competencia de obrigado exercicio para os concellos de máis de 20.000
habitantes (Arts. 25.1, 25.2.e], 25.2.j] e 26.1.c] da LRBRL, na redacción dada pola L.27/2013, do
27 de decembro – LRSAL) .
A teor da reforma introducida pola L.27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración local (LRSAL), a competencia en materia de «prestación dos servizos
sociais, promoción e reinserción social» residénciase agora na Admón. autonómica. Así e todo, a
L.5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do
27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, aprobada polo
Parlamento de Galicia na súa sesión plenaria do 27.05.2014 (DOG nº 102, do 30.05.2014), con sidera que “non se entenderá como exercicio de novas competencias”, entre outras, a continuidade na prestación dos servizos xa establecidos e da actividade de fomento e a formalización de
convenios de colaboración de concesión de subvencións (Art. 3.3.).
Ademais, sinala claramente que, con carácter xeral, as competencias atribuídas ás EELL pola
lexislación autonómica anterior á entrada en vigor da LRSAL: «continuarán exercédoas elas,
rexéndose pola indicada lexislación ou, de ser o caso, polo dereito estatal aplicable como
supletorio, sen prexuízo do disposto nas disposicións adicionais cuarta e quinta sobre a
asunción pola Comunidade Autónoma das competencias relativas á educación, saúde e servizos
sociais»; e aclara que as competencias que a CA de Galicia deberá asumir en materia de
educación, saúde e servizos sociais: «continuarán sendo prestadas polos municipios mentres
non se dean as condicións previstas para o seu traspaso na normativa básica e, en particular, o
establecemento do novo sistema de financiamento autonómico e das facendas Locais previsto
nela» (Disps. Adics. 1ª e 4ª L.5/2014).
V.- Que, ademais, a L.13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia prescribe que
os poderes públicos fomentarán no ámbito dos servizos sociais, o desenvolvemento de
actuacións solidarias por entidades de iniciativa social sempre que se axusten ós requisitos de
autorización, calidade e complementariedade establecidos na lei e que o cumprimento dos fins
das entidades de iniciativa social promoverase mediante outorgamento de subvencións, que se
concederán atendendo ó interese social dos distintos servizos e proxectos, á súa
complementariedade coa oferta pública de servizos sociais, a calidade e ó carácter innovador
das prestacións de servizos ofertados, á eficiencia no emprego de fondos públicos e á súa
adecuación os obxectivos fixados pola planificación autonómica en materia de servizos sociais.
De feito, a propia L.13/2008 posibilita que, sen prexuízo da aplicación ordinaria do réxime aberto
de concorrencia competitiva na xestión das subvencións, por razóns de interese público,
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debidamente xustificadas, poderanse subscribir convenios singulares con entidades de iniciativa
social debidamente autorizadas para a prestación de servizos sociais cando por razóns
humanitarias ou de emerxencia social, ou ben cando pola singularidade das características da
entidade, a especificidade dos servizos que presta ou a especial vulnerabilidade das persoas
usuarias, non sexa posible ou conveniente promover a concorrencia pública.
Estes convenios poderán ter carácter plurianual con vistas a garantir un marco estable que
favoreza e facilite a mellor prestación dos servizos, plans e programas, sen prexuízo da súa
posible resolución anticipada por incumprimento, por inexistencia sobrevida das razóns
especiais que o xustificaron ou calquera outra causa establecida regulamentariamente ou no
propio convenio.
VI.- Que a L.2/1996, do 8 de maio, de Galicia sobre drogas recolle tamén as competencias das
Administracións locais e os programas, medidas e ámbitos de intervención referidos á
prevención, asistencia e incorporación social na nosa Comunidade.
A Resolución de 2 de febreiro de 2009, da Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre
drogas, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros polo que se aproba a Estratexia
Nacional sobre Drogas 2009-2016, mantén que o éxito da política xeral sobre drogas require da
cooperación das Administracións locais. Deste xeito, o desenvolvemento da Estratexia Nacional
sobre Drogas no seu Plan de Acción sobre Drogas, no obxectivo primeiro, propón optimizar a
coordinación e cooperación no marco do Estado español mediante, entre outras medidas, a
potenciación da elaboración de plans municipais e supramunicipais coherentes coa Estratexia
Nacional.
O Plan de Trastornos Adictivos de Galicia establece entre os seus principios reitores a necesida de da participación social na planificación e execución das respostas fronte ás adiccións, a coor dinación intersectorial e a corresponsabilidade. Entre os seus obxectivos xerais atópanse os de
apoiar ós procesos de integración social das persoas atendidas na Rede de Tratamento de Condutas Adictivas, mediante a promoción de programas dirixidos a mellorar as habilidades sociais
e persoais que favorezan a autonomía persoal das persoas con dificultades de integración social
polos seus problemas de adicción, desenvolver medidas de acción positiva fronte á exclusión social e/ou laboral das persoas con problemas de adicción en situación de vulnerabilidade e intensificar a coordinación e cooperación institucional mediante a potenciación da coordinación e cooperación coas Administracións locais de Galicia e coa Administración xeral do Estado, para
asegurar o cumprimento dos obxectivos previstos no Plan de Trastornos Adictivos e tamén promover a participación social, a coordinación e a cooperación coas entidades privadas que traballan nos ámbitos da prevención, asistencia, incorporación social, formación e investigación en
trastornos adictivos.
Máis concretamente, establécense liñas estratéxicas para a mellora da cobertura asistencial dos
trastornos adictivos e o apoio ós procesos de incorporación social das persoas con trastornos
adictivos, mediante a colaboración no funcionamento de recursos residenciais de apoio á incorporación social para drogodependentes con necesidades sociosanitarias.
VII.- Que o Concello de Vigo ven desenvolvendo desde o ano 1984 una política activa de
intervención en drogodependencias nos ámbitos da prevención, asistencia e incorporación
social.
No Plan Local sobre Drogodependencias e outras Adiccións (PLDA) de Vigo propóñense os
obxectivos e estratexias de intervención no ámbito das conductas adictivas e da súa
problemática asociada, a nivel local, entre os que se atopa manter a calidade dos recursos
existentes, evitar a desaparición de programas, accións ou recursos necesarios para dar respos-
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ta ás necesidades asistenciais da cidade, mellorar a atención das urxencias sociosanitarias e
cobertura de necesidades primarias de alimentación, hixiene e vivenda e potenciar o
mantemento e a creación de novos dispositivos para cubrir as necesidades básicas daquela
poboación carente de vivenda ou en situación de risco de exclusión.
O PLDA establece que os instrumentos para o seu desenvolvemento son, entre outros, o
Servicio de Benestar Social, CEDRO, a oficina técnica municipal do PLDA, o convenio coa
Consellería de Sanidade e a coordinación e colaboración coas entidades (asociacións,
fundacións, ONGs) adheridas o PLDA, como é o caso de ALBORADA.
VIII.- Que o Concello de Vigo, no seu vixente orzamento, na aplicación orzamentaria nº
2310.480.00.03 (“Convenio coa Asociación Alborada”), prevé nominativamente a concesión
dunha subvención por importe de 10.000€ a favor da Asociación ALBORADA. Trátase, polo
tanto, dunha subvención directa segundo o disposto nos Arts. 28 da L.38/2003, xeral de
subvencións e 26 da L.9/2007, de subvencións de Galicia, e, a mais abondamento, acredítanse
razóns de interese público, social e humanitario para a súa concesión.
IX.- Que, de acordo co disposto nos Arts. 28.1 da L.38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e 26.1 da L.9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o convenio será o ins trumento habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da
Administración concedente.
O presente convenio de colaboración contempla as prescricións que sinala a Base nº 40 das de
Execución do Orzamento relativas a competencias de aplicación, contraprestación económica ós
gastos que representa a acción a desenvolver, órgano de colaboración, seguimento da materia
conveniada, aclaración de diverxencias, vixencia, etc.
Exposto o que antecede, as partes intervintes conclúen este convenio a fin de regular os termos
da concesión da devandita subvención, con suxeición ás seguintes,
ESTIPULACIÓNS
PRIMEIRA.- Constitúe o obxecto deste Convenio de colaboración a regulación dos termos da
concesión da subvención directa prevista nominativamente nos Orzamentos xerais do Concello
de Vigo a favor da “Asociación ciudadana de lucha contra la droga ALBORADA” para a
realización do «PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL EN AGRICULTURA ECOLÓXICA
“VERDEAR” – ANO 2017», co que se pretende mellorar a calidade de vida e a incorporación
social dous usuarios da Asociación, promovendo o coñecemento das técnicas de traballo da
agricultura ecolóxica.
SEGUNDA.- A Asociación ALBORADA comprométese a colaborar activamente na execución
dese Programa e, concretamente a:
•
•
•
•

Realizar a contratación de persoal técnico para a execución do Programa, de acordo coa
Memoria presentada.
Asumir a súa xestión xeral.
Contribuir ó custo restante do Programa, relativo ós recursos materiais e outros gastos,
segundo o previsto naquela Memoria.
Cumprir as directrices técnicas do Plan de Trastornos Adictivos de Galicia e do Plan
Local sobre Drogodependencias e outras Adiccións de Vigo e colaborar na súa
estructura participativa.
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En xeral, a cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo 11
da L.9/2007.
TERCEIRA.- O Concello de Vigo comprométese, a través da súa Concellería delegada da Área
de Política Social, a conceder directamente á Asociación ALBORADA unha subvención para o
exercicio de 2017 por importe de 10.000€ co obxecto de coadxuvar ó financiamento do
programa 2310.480.00.03 (“Convenio coa Asociación Alborada”).
CUARTA.- O programa levarase a cabo durante o ano 2017 ata esgotar o importe total da
subvención. Os pagamentos correspondentes efectuaranse do seguinte xeito:
•

Un 50% á sinatura do convenio. Ó concorrer razóns de interese público, social e humanitario
que determinan a concesión da subvención e tendo en conta o carácter da beneficiara como
unha entidade non lucrativa adicada a desenvolver programas con fins sociais, que presenta
necesidades financeiras demostradas que lle impiden realizar cos seus propios medios a actividade subvencionada, considérase necesario conveniar un pago anticipado por importe do
cincuenta por cento do total da subvención. De acordo co artigo 42 do RD.887/2006, do 21
de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvencións, as entidades non
lucrativas que desenvolvan proxectos e programas de acción social quedarán exoneradas da
constitución de garantías.

•

O 50% restante, unha vez xustificados os gastos realizados ata o 15 de novembro de 2017,
mediante facturas orixinais ou demais documentos acreditativos dos gastos e Memoria
anual, coa preceptiva certificación do cumprimento do convenio asinada pola funcionaria responsable do programa.

Para poder realizar o pagamento anticipado previsto será necesario que a entidade presente
previamente unha declaración responsable de non está incursa en ningunha das prohibicións
e/ou circunstancias indicadas no Art. 34.4 pfo. 3º da L.38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, como impeditivas para a realización de pagamentos anticipados a beneficiarios de
subvencións.
QUINTA.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra Administración ou de entes públicos ou
privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais. Con todo, a beneficiaria
deberá comunicar ó Concello de Vigo a obtención doutras posibles subvencións, axudas,
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no Art. 34 do
RD.887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de Subvencións.
SEXTA.- Se o custo total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da
subvención na mesma proporción .
A comunicación destas circunstancias ó Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos.
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SÉTIMA.- No caso de que a entidade beneficiaria faga algún tipo de publicidade ou difusión das
actividades, deberá dar a adecuada publicidade ó financiamento municipal da actividade
subvencionada, previa conformidade da Concellería de Política Social, e incluir de maneira
explícita os seus logotipos de identificación corporativa.
OITAVA.- Como mecanismo de coordinación para facer efectiva unha colaboración – supervisión
crearase unha Comisión mixta de Seguimento que entenderá sobre os temas cotiás da
actividade, coordinación e solución de controversias. Estará composta por dous representantes
de ALBORADA e dous técnicos municipais, presidida polo/a Concelleiro/a responsable da Área.
NOVENA.- ALBORADA comprométese a someterse á lexislación vixente en materias sanitaria e
de seguridade para as persoas usuarias do Servizo, facéndose responsable dos eventuais
danos e perdas que se poidan derivar do seu incumprimento.
DÉCIMA.- ALBORADA poderá contratar a cantas persoas crea adecuadas para a correcta
execución deste Programa, suxeitándose ás condicións laborais vixentes, sen que isto supoña a
existencia de relación laboral de ningunha clase destas persoas co Concello de Vigo.
DÉCIMO PRIMEIRA.- A beneficiaria deberá xustificar antes do 15 de novembro de 2017 o
cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación
dos fondos recibidos. A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá
constar a declaración das actividades realizadas e dos gastos efectuados, procedencia e
aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que financiasen tamén a
actividade subvencionada.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de todos os xustificantes de
pagamento dos gastos efectuados.
Os documentos que conformarán a xustificación da subvención serán:
-

Unha memoria social xustificativa das actuacións desenvolvidas.
Unha memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas, que conterá:
1. Unha relación clasificada dos gastos subvencionados, con identificación do acredor e
do documento, o seu importe e data de emisión.
2. Nóminas debidamente asinadas polo/a profesional contratado/a asi como contrato de
traballo; TC1, TC2 como documentos acreditativos do pagamento das cotas da
Seguridade Social.
3. Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia.
4. Unha declaración xurada do perceptor, acreditativa dos seguintes extremos:

-

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

Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da actividade
subvencionada e se realicen durante a VIXENCIA deste convenio, que será o 2017.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con copias
de facturas polo resto do orzamento. Poderase substituír a presentación de copias de facturas
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polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun balance que
abarque a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou
actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total
(Base 38.4 execución orzamentos).
As facturas deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o IVE. Estes
xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas que non
reúnan as esixencias previstas na normativa reguladora das obrigas de facturación
(RD.1619/2012, do 30 de novembro). Nestas facturas computarase o gasto acreditado
deducindo o IVE, a non ser que se xustifique a exención deste imposto.
Se a beneficiaria solicitase a devolución do orixinal presentado, a Área xestora da subvención
procederá ó estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención
e se o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose
neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante
orixinal estampillado incorporarase ó expediente e a Área xestora da subvención procederá á
devolución do orixinal.
DÉCIMO SEGUNDA.- Antes de proceder ó pagamento da subvención a beneficiaria deberá
acreditar estar ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non ser
debedora por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha
declaración responsable, ó abeiro do Art. 31.7 e) da L.9/2007, de subvencións de Galicia.
DÉCIMO TERCEIRA.- A axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade
subvencionada e o cumprimento da finalidade que determinou a concesión será comprobada
polos servizos da Concellería de Política Social. O/a responsable técnico/a do Programa emitirá
informe ó respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan
resultar relevantes en orde a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade
subvencionada.
DÉCIMO CUARTA.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Política Social e pola Intervención xeral municipal, Tribunal de Contas e Consello
de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
DÉCIMO QUINTA.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
mora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 da L.9/2007.
Cando o incumprimento se traduza nunha diminución significativa da actividade subvencionada,
traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu presuposto, que non
implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o reintegro da
subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da subvención
sobre o custo da actividade subvencionada.
DÉCIMO SEXTA.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención e ó procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ó disposto no Título
IV da L.9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e nos preceptos da LRXSP
(L.40/2015) e da LPACAP (L.39/2015) relativos ó exercicio da potestade sancionadora.
DÉCIMO SÉTIMA.- ALBORADA queda informada de que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados ós ficheiros municipais e de que a finalidade da súa recollida é
a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a
práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o
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seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na lei
de subvencións de Galicia en orde á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa
achega é obrigatoria.
Estes datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na LPACAP e na LRXSP e,
especificamente, na L.15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal,
sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Política Social.
DÉCIMO OITAVA.- A concesión da subvención obxecto deste Convenio rexerase pola L.38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD.887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou
o seu Regulamento, nos seus preceptos básicos, a lexislación básica do Estado en materia de
réxime local, a L.9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os preceptos non básicos da
L.38/2003 e do RD.887/2006, polos pactos que se conteñen neste Convenio, as Bases de
execución dos vixentes Orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo,
e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E en proba de conformidade, as partes asinan o presente documento por duplicado exemplar, no
lugar e data expresados no encabezamento, de todo o que eu, como Secretario de
Administración municipal, dou fe.

4(364).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVIZOS PARA A
XESTIÓN, ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS DESPRAZAMENTOS
ESCOLARES DO PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL DE COÑECEMENTO DA
CIDADE “VIGO EDUCA”. EXPTE. 18628/332.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 23/03/17, e o
informe de fiscalización do 11/04/17, dáse conta do informe-proposta de data
27/03/17, asinado polo técnico do Servizo de Educación, a xefa e a concelleiradelegada, ambas de dito Servizo e o concelleiro delegado de Facenda, que di o
seguinte:
Mediante Resolución de inicio de expediente de 24 de febreiro de 2017, a Concelleira de
Educación insta ao Servizo de Educación para que inicie a tramitación dun contrato maior
de servizos para a contratación por procedemento aberto e tramitación ordinaria, para a
xestión, organización e desenvolvemento dos desprazamentos escolares do programa
educativo municipal de coñecemento da cidade “Vigo Educa”.
No expediente tramitado ao efecto consta, entre outra, a seguinte documentación:
–

Resolución da Concelleira de Educación de 24/02/17 pola que se autoriza o inicio do
expediente de contratación.

–

Informe xustificativo da necesidade da contratación do técnico de Educación de data
24/02/2017.

–

Memoria xustificativa de data 24/02/17, redactada polo técnico de Educación.

–

Prego de prescripcións técnicas (PPT) de data 24/02/17 redactado polo técnico de
Educación.

–

Informe xustificativo da necesidade de data 06/03/17, modificado para engadir a 2ª
quincena de setembro no periodo de prestación do servizo e polo tanto correxir a
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estimación de data de inicio do contrato administrativo, redactado polo técnico de
Educación.
–

Memoria xustificativa de data 06/03/17, redactada polo técnico de Educación,
modificada para engadir a 2ª quincena de setembro no periodo de prestación do servizo
e polo tanto correxir o desglose dos exercizos económicos e a estimación da data de
inicio do contrato administrativo.

–

Prego de prescripcións técnicas (PPT) de data 06/03/17, redactado polo técnico de
Educación, modificado para engadir a 2ª quincena de setembro no periodo de
prestación do servizo.

–

Informe de data 09/03/17 da técnica de administración xeral do servizo de Contratación,
sobre a conformidade da revisión da documentación incluida no expediente e esixida
pola lexislación vixente en materia de contratación pública.

–

Prego de cláusulas administrativas particulares (PACP) de data 09/03/17 redactado pola
técnica de administración xeral do servizo de Contratación.

–

Dilixencia de data 10/03/17 do técnico de Educación, solicitando informe preceptivo da
Asesoría Xurídica do Concello.

–

Informe da titular da Asesoría xurídica de 23/03/17.

–

Informe-proposta de data 24/03/17 de aprobación do expediente de contratación do
Servizo de Educación.

–

As características básicas do contrato, tal e como se indica na documentación que
conforma o expediente, son as seguintes:
Obxecto: Xestión, organización e desenvolvemento dos desprazamentos escolares
do programa educativo municipal “VIGO EDUCA”, que o Concello oferta para cada
curso lectivo escolar, e que consiste, principalmente, nas viaxes de ida e volta para
a realización de distintos itinerarios e visitas didácticas de escolares dos centros de
ensino radicados no cidade de Vigo e adheridos ó programa.
Duración: Tres (3) anos, máis unha posible prórroga por un periodo dunha duración
máxima de 9 meses e medio, e en todo caso ata o 30 de xuño do ano 2021.
Prezo: estímase un prezo anual do contrato de 46.600,00.-€, máis o 10% de IVE,
que ascende á cantidade de 4.660,00.-€, o que fai un total anual de 51.260,00.-€
Aplicación orzamentaria: 3230.227.99.11 do Programa Educativo “Vigo por Dentro”

A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, conforme ao previsto na
Disposición adicional segunda parágrafo 3º do R.D. Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro
(TRLCSP). A resolución segundo o artigo 110 1º do TRLCSP deberá ser motivada e
aprobará o expediente de contratación e disporá a apertura do procedemento de
adxudicación e implicará a aprobación do gasto.
A vista das anteriores circunstancias, e previo informe da Intervención Xeral, proponse á
Xunta de Goberno Local como órgano de contratación, en uso das facultades que lle confire
a lexislación vixente, a adopción dos seguintes acordos:
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1º.- Aprobar o expediente de contratación dos servizos para a xestión, organización e
desenvolvemento dos desprazamentos escolares do programa educativo municipal de
coñecemento da cidade “VIGO EDUCA” por procedemento aberto.
2º.- Aprobar o Prego de prescripcións técnicas de 06/03/2017 redactado polo Servizo de
Educación e o Prego de cláusulas administrativas particulares por procedemento aberto de
data 09/03/2017 redactado polo Servizo de Contratación, que se inclúen no presente
expediente para a contratación dos servizos para a xestión, organización e
desenvolvemento dos desprazamentos escolares do programa educativo municipal de
coñecemento da cidade “VIGO EDUCA” por procedemento aberto.
3º.- Aprobar o gasto por importe de 153.780,00 euros ive incluido (18.043,52.-€ na
anualidade de 2017, 51.260,00.-€ na anualidade de 2018, 51.260.-€ na anualidade de 2019
e 33.216,48.-€ na anualidade de 2020) para a contratación dos servizos para a xestión,
organización e desenvolvemento dos desprazamentos escolares do programa educativo
municipal de coñecemento da cidade “VIGO EDUCA” por procedemento aberto, con cargo á
partida presupostaria 3230.227.99.11 do Programa Educativo “Vigo por Dentro”.
4º.- Acordar a apertura do procedemento de contratación conforme ao previsto na lexislación
vixente.

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

5(365).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
“ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
DE
MAYORISTAS,
IMPORTADORES,
EXPORTADORES Y TRANSFORMADORES DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y
ACUICULTURA (CONXEMAR)” NO MARCO DO FOMENTO MUNICIPAL DE
EMPREGO PARA O ANO 2017. EXPTE. 13856/77.
Visto o informe xurídico de data 14/03/17, e o informe de fiscalización do 12/04/17,
dáse conta do informe-proposta de data 10/04/17, asinado polo xefe do Servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego, o concelleiro de Emprego e o concelleiro de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Unha das tarefas fundamentais do Concello de Vigo é a mellora do benestar dos seus cidadáns, sendo un elemento primordial para acadar este benestar a interacción da cidadanía co
mercado laboral, así como o fomento e dinamización empresarial do sector de transformación dos productos da pesca e a acuicultura, mediante a realización de ferias internacionais
que permitan unha mellor dinamización do mesmo cara á creación de emprego estable e de
calidade, procurando que os custes do convenio de colaboración coa agrupación sexan inferiores aos que asumiría o Concello de asumir estas funcións e, tendo en conta que o
desenvolvemento destas actividades de fomento do emprego veñen desenvolvéndose de
xeito continuado nos últimos anos e moi especialmente nos anos 2013, 2014, 2015 e 2016,
mediante a sinatura de convenios de colaboración coa “Asociación Española de Mayoristas,
Importadores, Exportadores y Transformadores de productos de la Pesca y Acuicultura
(CONXEMAR)”, para a potenciación das contratacións de persoas desempregadas que lles
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permita obter unha maior formación e experiencia no desenvolvemento das súas actividades
profesionais, polo que conforme establece a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas
urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de
racionalización e sustentabilidade da Administración Local, no seu artigo 3.- “En particular,
non se entenderá como exercicio de novas competencias:
a) A continuidade na prestación dos servizos xa establecidos.
b) A continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios anteriores
así como a realización de novas actuacións de fomento que foran xa establecidas
nos proxectos de establecemento de servizos obxecto dos informes de inexistencia
de duplicidades e sustentabilidade financeira previstos nesta lei.
...”
O concello de Vigo como instrumentador de políticas de emprego, está iniciando unha nova
iniciativa de fomento do Emprego de cara a incidir directamente na mellora da empregabilidade da cidadanía viguesa.
Esta nova iniciativa de fomento do Emprego xorde para dar resposta á problemática que ten
esta cidade en relacion co mercado laboral, motivada na súa maior parte pola crise económica que estamos a vivir.
Dentro desta iniciativa de fomento do Emprego temos en conta a situación do sector da alimentación e, dentro deste, o relacionado co comercio dos produtos derivados da pesca e da
acuicultura e a potenciación do emprego no sector empresarial de produtos conxelados, fomentando o coñecemento internacional dos mesmos e a súa implicación na creación de emprego, xa que é unha das que ofertan unha maior posibilidade de empregabilidade, de tal
xeito que lles aporte unha mellor posición no mundo laboral; tendo en conta que a realización desta feira internacional enmárcase dentro das competencias que teñen os municipios
conforme establece a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade
da Administración Local, como á relacionada coas feiras, abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante, puidendo promover toda clase de actividades e prestar cantos servizos
públicos contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións dos veciños e veciñas e dentro destes a prestación dos servizos de xeito máis eficaz o que redundará nunha mellor promoción e reinserción social.
A “Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de
Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR)”, conforme á súa proposta presentada
no rexistro xeral do Concello de Vigo con data 7 de marzo de 2017 co nº de documento
170033837, solicita a colaboración do Concello de Vigo para a subscripción dun convenio
que a través do proxecto de apoio á “Feira Internacional de Produtos do Mar Conxelados
CONXEMAR 2017” e ao “ Congreso Mundial sobre Cambio Climático e os seus efectos
sobre a pesca marina, a acuicultura e o comercio”, instrumentará a realización da feira e o
congreso, o que supón o mantemento dos postos de traballo da entidade, e a promoción do
desenvolvemento empresarial, o que permitirá a dinamización da actividade económica da
cidade nos diversos sectores implicados, así como permitir a intervención de centos de
traballadores de diferentes sectores durante quince días: nas actividades de montaxe na
semana previa á celebración da Feira, durante a Feira e posteriormente na desmontaxe.
Tendo previsto este convenio de colaboración os seguintes obxectivos:
A dinamización sectorial, xa que é unha das maiores oportunidades de negocio para
as empresas do sector radicadas en Vigo e a súa área de influencia. Nun contexto de
crise económica no que a viabilidade das empresas depende da súa capacidade
•
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exportadora, a Feira e o Congreso Mundial sobre Cambio Climático e os seus efectos
sobre a pesca marina, a acuicultura e o comercio, ofrecen a posibilidade de realizar
múltiples contactos internacionais sen moverse de Vigo e permite ademais que os
potenciais
clientes
internacionais
visiten
as
plantas
de
produción.
Do mesmo xeito, a Feira funciona como un importante motor das exportacións sectoriais
contribuíndo de feito ao mantemento da actividade e do emprego nas plantas de
produción localizadas en torno á ría de Vigo. Soamente as empresas asociadas a
Conxemar con instalacións na área de influencia de Vigo facturaron case 3.000 millóns
de euros en 2015, e manteñen máis de 7.000 empregos directos.
• A dinamización da actividade económica na cidade: ademais da proxección
internacional da cidade, a celebración da Feira e o Congreso, xera un dos períodos de
maior actividade anual nos sectores de hostalaría, restauración, taxi, comercio, tál e
como se pode desprender dos datos da Feria realizada no ano 2016, no que tivo 588
expositores de 43 países e 30.020 visitantes profesionais procedentes de 106 países, o
que supón un incremento do 10% con relación a feira do ano 2016.
• Mantemento de postos de traballo na sede da Asociación em Vigo: na sede da
Asociación em Vigo traballan 6 profesionais adicados à organización da Feira: dous na
área de comunicación e catro na de Feira.
Non obstante, dado que a Feira é a principal fonte de ingresos para o mantemento tanto da
estrutura da asociación como dos servizos que presta aos seus asociados, pode
considerarse que contribúe ao mantemento da totalidade da plantilla da asociación que
ascende a un total de 16 persoas traballadoras (catro máis que o ano 2015).
Obxectivos que non minoran en ningún momento os principais obxectivos do Plan Municipal
de Emprego, senon máis ben, compleméntaos, como se amosa de seguido:



Posibilitar o desenvolvemento da cidade na procura dun mercado de traballo baseado na xeración de alto valor engadido, apostando por persoas traballadoras cualificadas e implicadas no proxecto empresarial, isto é, persoal de alta produtividade en
empresas competitivas con emprego de calidade.



Potenciar o emprendemento, a figura do emprendedor e o mantemento das iniciativas emprendedoras como forma de creación de emprego.



Facilitar a incorporación ás TICs do conxunto de vigueses que acudan ós servizos
de emprego deste concello.



Avanzar na igualdade no emprego de homes e mulleres.



Inserir laboralmente ós colectivos con mais dificultades de inserción no mercado
de traballo para evitar os posibles riscos de exclusión social.



Potenciar a creación de emprego vinculada ás novas necesidades da vida diaria,
de mellora do marco de vida, de servizos culturais, de ocio e de medio natural.



Establecer procedementos de participación dos axentes socioeconómicos no deseño, execución e avaliación dos diferentes programas de emprego.
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Potenciar a creación de Observatorios do mercado de traballo vinculados ao Pacto
local de emprego que, ademais de facer análise do mercado de traballo realice prospectiva a curto e medio prazo tanto no relativo ás necesidades de incorporación de traballadores ás empresas existentes como nos nichos de mercado existentes para o impulso do emprendemento.

Dentro das medidas de fomento do emprego e de apoio ás persoas desempregadas en todas as súas vertentes, o Concello de Vigo asume a tarefa de colaborar coas entidades sindicais, empresariais e sociais máis significativas no desenvolvemento dunha serie de accións
de carácter sociolaboral, as cales redundan no beneficio da cidade.
–
E tendo en conta a necesidade de dinamizar un sector que se atopa en recesión,
mediante o seu coñecemento e dinamización o que permitirá a creación e mantemento de
postos de traballo, e sendo a “Asociación Española de Mayoristas, Importadores,
Exportadores y Transformadores de productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR)” a
única entidade que ten entre os seus obxectivos a celebración da “Feira Internacional de
Productos do Mar Conxelados”, e que ten a experiencia necesaria, así como un profundo
coñecemento do funcionamento e coordinación do comercio de productos alimenticios conxelados, o que xustifica a concesión deste convenio de xeito directo, por un importe total de
100.000,00 €, importe recollido nominativamente na partida 2410 4700003 “Convenio Feira
Coxemar”, conforme ao establecido no artigo 19.4.a da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003 do 17
de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de
réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que figuran 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.
O convenio de colaboración se rexistrará na BDNS no momento da concesión do convenio,
conforme establece a Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións e no portal de
transparencia do Concello de Vigo.
Debido aun erro na claúsula décimo sexta do convenio de colaboración, se ten procedido a
súa corrección substituindo o R.D. 1398/1993, xa derogado pola Le 39/2015, de 1 de octubre, do PAC das AA.PP.
Por todo o anteriormente exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción dos
seguintes acordos:
• Aprobar o proxecto de convenio de colaboración que de seguido se transcribe, entre
o Concello de Vigo e a “Asociación Española de Mayoristas, Importadores,
Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
(CONXEMAR)”, con CIF: G36636819.
•

Autorizar o gasto de 100.000,00 €, como contrapartida do estipulado no presente
convenio con cargo á partida nominativa 2410.4700003 “Convenio Feira Conxemar”,
do orzamento xeral do Concello de Vigo para o ano 2017 e, comprometer o mesmo a
favor da “Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y
Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR)”, para o
cumprimento dos obxectivos recollidos no convenio de colaboración.
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•
•

Facultar ao Concelleiro de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación
cos Sindicatos D. Santos Héctor Rodríguez Díaz para asinar o citado convenio.
Rexistrar os datos estruturados do convenio aprobado, para a súa publicación na
Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), e publicar o mesmo no portal de
transparencia do Concello de Vigo, conforme establece a Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.

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

Na Casa do Concello de Vigo, ____ de _____ de dous mil dezaseis
REUNIDOS
Dunha parte, Don Santos Hector Rodríguez Díaz, na súa calidade de concelleiro-delegado
Economía, Industria, Emprego, Voluntariado e Relación cos Sindicatos do Concello de Vigo,
na representación legal do mesmo, en virtude do decreto de delegacións de Alcaldía de 19
de xuño de 2015, co enderezo na Praza do Rei nº 1, 36202 de Vigo, e CIF P3605700-H.
Doutra, Don José Luís Freire Freire, como Presidente da Asociación Española de
Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de productos de la Pesca y
Acuicultura (CONXEMAR), con CIF: G36636819, e enderezo social en Avenida Beiramar, 29
de Vigo.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio
EXPOÑEN
Unha das tarefas fundamentais do Concello de Vigo é a mellora do benestar da súa
cidadanía, sendo un elemento primordial para acadar este benestar a interacción desta co
mercado laboral, así como o fomento e dinamización empresarial do sector de
transformación dos produtos da pesca e acuicultura, mediante a realización de feiras
internacionais que permitan unha mellor dinamización do mesmo cara á creación de
emprego estable e de calidade, procurando que os custes do convenio de colaboración coa
entidade sexan inferiores aos que asumiría o Concello de asumir estas funcións e, tendo en
conta que o desenvolvemento destas actividades de fomento do emprego veñen
desenvolvéndose dende o ano 2013, mediante a sinatura de convenios de colaboración coa
“Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de
productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR)”, para a potenciación das contratacións
de persoas desempregadas que lles permita obter unha maior formación e experiencia no
desenvolvemento das súas actividades profesionais, polo que conforme establece a Lei
5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013,
do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local, no seu
artigo 3.- “En particular, non se entenderá como exercicio de novas competencias:
a) A continuidade na prestación dos servizos xa establecidos.
b) A continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios anteriores
así como a realización de novas actuacións de fomento que foran xa establecidas
nos proxectos de establecemento de servizos obxecto dos informes de inexistencia
de duplicidades e sustentabilidade financeira previstos nesta lei.
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...”
A estratexia polo emprego que supón este plan non é un elemento illado, senón que toma
en consideración un conxunto de accións de colaboración co entramado laboral, veciñal e
social nos que o desenvolvemento de convenios de colaboración configúrase como a súa
máxima concreción.
O Concello de Vigo ten dentro das súas propostas para estes anos de crise, acadar mediante a contratación directa ou indirecta o maior número de postos de traballo reducindo a porcentaxe de persoas desempregadas na nosa cidade, unha das formas para acadar este
obxectivo entre outras é a colaboración coas organizacións sen ánimo de lucro, de tal xeito
que se mellore a dinamización empresarial, a contratación de persoas en situación de desemprego cara a búsqueda de emprego, o autoemprego e o fomento do emprendemento.
A celebración de feiras sectoriais e en concreto a de produtos do mar conxelados, permite:
•

A dinamización sectorial, xa que é unha das maiores oportunidades de negocio para
as empresas do sector radicadas en Vigo e a súa área de influencia. Nun contexto
de crise económica no que a viabilidade das empresas depende da súa capacidade
exportadora, a Feira e o “Congreso Mundial sobre Cambio Climático e os seus
efectos sobre a pesca marina, a acuicultura e o comercio”, ofrecen a posibilidade de
realizar múltiples contactos internacionais sen moverse de Vigo e permite ademais
que os potenciais clientes internacionais visiten as plantas de produción.
Do mesmo xeito, a Feira funciona como un importante motor das exportacións
sectoriais contribuíndo de feito ao mantemento da actividade e do emprego nas
plantas de produción localizadas en torno á ría de Vigo. Soamente as empresas
asociadas a Conxemar con instalacións na área de influencia de Vigo facturaron
case 3.000 millóns de euros en 2015, e manteñen máis de 7.000 empregos directos.

•

A dinamización da actividade económica na cidade: ademais da proxección
internacional da cidade, a celebración da Feira e o Congreso, xera un dos períodos
de maior actividade anual nos sectores de hostalaría, restauración, taxi, comercio, tál
e como se pode desprender dos datos da Feria realizada no ano 2016, no que tivo
588 expositores de 43 países e 30.020 visitantes profesionais procedentes de 106
países, o que supón un incremento do 10% com relación a feira do ano 2016.

Calcúlase que cada visitante de Conxemar deixa na cidade unha media de 300 €/día. A
celebración de Conxemar é un dos escasos períodos do ano, se non o único, no que os
hoteis da cidade colgan o cartel de completo.
•

O fomento do emprego derivado directamente da organización da Feira e do
Congreso Mundial sobre Cambio Climático e os seus efectos sobre a pesca marina,
a acuicultura e o comercio:
1. Organización da Feira no Instituto Feiral de Vigo e do Congreso Mundial
sobre Cambio Climático e os seus efectos sobre a pesca marina, a
acuicultura e o comercio, implica a intervención de centos de traballadores de
diferentes sectores durante quince días: nas actividades de montaxe na
semana previa á celebración da Feira, durante a Feira e posteriormente na
desmontaxe.

•

Mantemento de postos de traballo na sede da Asociación en Vigo: na sede da
Asociación en Vigo traballan 6 profesionais adicados à organización da Feira: dous
na área de comunicación e catro na de Feira.
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MANIFESTAN
I.- - Que a Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y
Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), conforme á súa
proposta presentada no rexistro xeral do Concello de Vigo con data 7 de marzo de 2017 co
nº de documento 170033837, conforme ao establecido nos seus estatutos asume, entre
outros, os seguintes fins e actividades:
a) promover o desenvolvemento empresarial, en beneficio do interese xeral e
colaborar
nun
maior
benestar
social,
b) a organización de feiras e exposicións monográficas ou multisectoriais tendentes á
divulgación, fomento, orientación e promoción dos produtos da pesca e os seus
derivados.
II.- Que o Concello de Vigo recoñécelle á cidadanía o dereito a fundar entidades sen ánimo
de lucro destinadas a contribuír na defensa e promoción dos intereses económicos e sociais
que lles son propios, como síntoma da boa saúde dun estado social e democrático de
dereito no que a participación da cidadanía é fundamental.
Dentro das políticas activas de emprego en todas as súas vertentes, o Concello de Vigo
asume a tarefa de colaborar coas entidades empresariais, sociais e veciñais máis
significativas no desenvolvemento dunha serie de accións de carácter dinamizador, do
tecido empresarial e polo tanto do emprego entre a cidadanía de Vigo, entre as que cabe
destacar a celebración de eventos feirais e empresariais de índole internacional, estatal e
autonómica as cales redundan no beneficio da cidade en xeral e das persoas
desempregadas en particular.
III.- Que na devandida actividade a subvencionar e na subvención mesma concurren
singulares circunstancias de interese público, social, económico e humanitario; tendo en
conta a situación socio-laboral e empresarial na actualidade na cidade de Vigo:
Desemprego rexistrado por e sexo:
ESTATÍSTICAS DE DESEM PREGO EN VIGO – Fe bre iro 2017

Desemprego
26.998

Homes
12.044

Mulleres
14.954

Desempego rexistrado por sector de actividade:
ESTATÍSTICAS DE DESEMPREGO EN VIGO – Febreiro 2017
AGRICULTURA
E GANADERÍA
26.998
446

TOTAL

•

INDUSTRIA
3.375

CONSTRUCCION
1.975

SEN EMPREGO
ANTERIOR
19.139
2.063

SERVIZOS

Datos correspondentes a febreiro de 2017, segundo a web da Consellería de
Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia.

Estas circunstancias así como o profundo coñecemento do sector alimentario, e
concretamente do relacionado cos productos conxelados do mar, así como da súa
implantación no sector empresarial e a existencia dunha partida nominativa nos orzamentos
do Concello de 2017, para o desenvolvemento dun convenio coa Asociación Española de
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Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadors de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR) para o fomento do emprego, xustifican a súa concesión directa.
IV.- Toda vez que de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será instrumento habitual para
canalizar as subvencións previstas nominativamente, os intervintes conclúen o presente
convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita axuda, cuxo obxecto é
apoiar a celebración da Feira Internacional de Produtos do Mar Conxelados, considerada a
primeira do mundo no sector do conxelado durante o segundo semestre do ano, e que na
edición en 2016 contou coa participación de 588 expositores (10% máis que o ano anterior,
destacando novamente a presencia da FAO) de 43 países, con visitantes profesionais
procedentes de 103 países de todo o mundo (1 pais máis que o ano anterior).
V.- Que CONXEMAR “Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y
Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura” non está incursa en prohibición para
ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, atópase ao
corrente das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas
pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e
certificacións que figuran no expediente.
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese interese público, social,
económico e humanitario que para a cidade de Vigo representa a devandita actividade de
CONXEMAR “Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y
Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura”, o Concello de Vigo e a dita
CONXEMAR convenén a súa colaboración no ámbito de Vigo e a concesión da referida
subvención en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.CONXEMAR
“Asociación
Española
de
Mayoristas,
Importadores,
Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura”, comprométese a
colaborar coa Concellaría de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con
Sindicatos do Concello de Vigo en canto a dinamización e fomento do emprego, así como
nas labores de xestión da entidade e da dinamización sectorial das empresas adicadas ao
conxelado de produtos do mar, a dinamización da actividade económica da cidade, e
concretamente, a:
1. O fomento do emprego derivado directamente da organización da Feira no Instituto
Feiral de Vigo e do Congreso Mundial sobre Cambio Climático e os seus efectos
sobre a pesca marina, a acuicultura e o comercio, o que implica a intervención de
centos de traballadores de diferentes sectores durante quince días: nas actividades
de montaxe na semana previa á celebración da Feira, durante a Feira e
posteriormente
na
desmontaxe.
A Feira mobiliza anualmente a preto de medio millar de traballadores entre o persoal
contratado pola organización e o contratado directamente polas empresas
expositoras.
2. Mantemento de 6 profesionais dedicados á organización da Feira: dous na área de
comunicación e catro na de Feira na sede da Asociación en Vigo.
3. Comunicar ao Concello de Vigo-Concellaría de Economía, Industria, Emprego,
Voluntariado e Relación cos Sindicatos, o lugar, datas e horas de inicio das accións a
desenvolver. Así mesmo, obrígase a comunicar calquera incidencia que imposibilite
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ou aprace a actividade requirida, que de ser o caso, comunicarase cunha antelación
mínima de 5 días naturais á data da súa realización.
4. Nas oficinas de administrativas da entidade e na entrada ao recinto, deberá constar
en lugar visible cartel informativo en modelo normalizado que será subministrado
polo servizo de Desenvolvemento Local e Emprego.
5. Calquera edición e/ou material gráfico relacionado coas accións deste convenio
deberá aparecer o logotipo oficial do Concello de Vigo como patrocinador das
accións, sendo esta cuestión extensible ás carpetas, distintivos e outros elementos
que realicen.
6. Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das
actividades.
7. Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución
das actividades previstas.
8. As actividades de carácter sociolaboral recollidas no presente convenio destinaranse
ao público en xeral. O seu acceso será aberto e gratuíto, limitándose o número de
asistentes ao aforo do lugar onde se celebren.
9. Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
10. En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no
artigo 11 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:

 Colaborar na orientación, supervisión e avaliación das actividades realizadas.
 Respectar a estrutura organizativa de CONXEMAR “Asociación Española

de
Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y
Acuicultura”.

 Conceder

directamente á
CONXEMAR “Asociación Española de Mayoristas,
Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura”
unha subvención total por importe de 100.000,00 € con cargo á partida nominativa
2410.4700003 “Convenio Feira Conxemar”, do orzamento xeral do Concello de Vigo
para o ano 2017, co obxecto de coadxuvar ao financiamento dos gastos de xestión e
organización das actividades previstas.

Terceiro.- Esta subvención será compatible con calqueira outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquer 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.
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Cuarto.- Para facilitar a administración do convenio poderase tramitar un anticipo a conta de
ata un 50% da axuda outorgada polo Concello, previa petición da entidade, na que
xustifique o destino dos fondos solicitados e a necesidade financeira dos mesmos. O 50%
restante ingresarase unha vez se teña xustificado a totalidade do programa conveniado, tal
como se establece na liquidación final.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvención, a entidade presentará declaración xurada de non atoparse en ningunha das situacións establecidas no artigo anteriormente referendado e, conforme ao artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
Conforme ao previsto no artigo 42 e ss. do RD 887/2006, neste suposto optase por non
esixir ningún tipo de garantía á entidade beneficiara ao ter en conta, tanto o carácter social
da actividade subvencionada, coma a traxectoria en anteriores colaboracións coa entidades
sindicais.
Quinto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o
contemplado para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade
subvencionada as actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma,
procederá a reducción da subvención na mesma proporción .
A comunicación destas circuntancias 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 á financiación municipal da actividade subvencionada. A dita difusión cumprirá os seguintes requisitos:
–En toda información gráfica editada figurarán os logotipos e anagramas oficiais do
Concello de Vigo, ademais das lendas que se acorden. Se no financiamento das
actividades interveñen outras entidades distintas das asinantes do Convenio, a
prelación en orde de tamaño será proporcional a cadansúa achega económica.
–A entidade beneficiaria someterá a conformidade do servizo de Desenvolvemento
Local e Emprego do Concello de Vigo as probas dos recursos publicitarios que se
vaian empregar. O material gráfico editado disporá do correspondente depósito legal.
De todo o material editado, entregaranse 2 exemplares no servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego da Concellaría de Economía, Industria,
Emprego, Voluntariado e relación cos Sindicatos.
Oitavo.- A presente subvención se rexistrará na BDNS no momento da concesión do
convenio, conforme establece a Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións e no
portal de transparencia do Concello de Vigo.
Noveno.- Comisión de seguimento
Para o bo fin dos obxectivos sinalados no presente convenio constituirase unha Comisión de
seguimento integrada por:
•

O concelleiro de Economía, Industria, Emprego, Voluntariado e relación cos Sindicatos,
que ostentará a Presidencia e que poderá delegar a súa representación noutro/a
concelleiro/a ou xefe do servizo de Desenvolvemento Local e Empego.
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Tres vogais:
1. Un/unha técnico/a adscrito ao servizo de Desenvolvemento Local e Empego.
2. Dous membros da Xunta directiva da entidade CONXEMAR “Asociación
Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de
Productos de la Pesca y Acuicultura”.
Actuará como Secretario/a da Comisión un/unha funcionario/a ou laboral do Concello de
Vigo, con voz pero sen dereito a voto.
A Comisión quedará constituída trala súa primeira reunión, e estas realizaranse de forma
ordinaria todos os trimestres na data en que se indique na sesión constitutiva, en todo caso
para a súa válida constitución será necesaria a presencia da maioría absoluta dos seus
membros que incluirá a do Presidente e Secretario.
O Presidente decidirá co seu voto os empates que se produzan respecto dos acordos que
nas funcións que son propias da Comisión se adopten.
Son funcións propias da Comisión, as seguintes:
• Supervisar o cumprimento do proxecto de accións e actividades que figuran na
Memoria e o presuposto executado.
• Establecer unha orde de prioridades respecto das actividades a realizar.
• Supervisar o cumprimento do normativa legal vixente en relación coas contratacións
realizadas.
•

Décimo.- A beneficiaria, antes do 11 de novembro de 2017, deberá xustificar o cumprimento
da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos
fondos recibidos. A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá
constar a declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos; os xustificantes de
pago dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o
importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que
financiaran tamén a actividade conveniada.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con copias de facturas polo resto do orzamento. poderase substituir a presentación de copias de
facturas polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun balance que abarque a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o
programa ou actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o
seu custo total foi de … euros.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de todos os xustificantes
de pago dos gastos incorridos.
• As facturas, que serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número
de factura e o IVE. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo.
Non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan
as esixencias previstas no Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro polo que
apróbase o Regulamento polo que regulan as obligacións de facturación. Nestas facturas computarase o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a
exención do dito imposto.
•

Non será preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de forma
expresa que os pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con
anterioridade ao proceso de xustificación do cumprimento da finalidade para a que
se concedeu a subvención.
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•

As Retribucións de persoal da entidade correspondentes aos 10 días anteriores e os
5 posteriores á celebración da feira e o forum, xustificaranse mediante:
◦ Copia autenticada do contrato.
◦ Copia autenticada do TC1 e TC2.
◦ Copia autenticada das nóminas.
◦ Copia autenticada do impreso de liquidación nominal do IRPF.
◦ Copia do documento autenticado (transferencia bancaria ou cheque nominativo),
que xustifique o pagamento das nóminas do persoal.

•

Cando a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora do
convenio procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o
motivo do convenio e se o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á
axuda conveniada recibida; indicándose neste caso o importe exacto que resulte
afectado. A copia do xustificante orixinal estampillado incorporarase ao expediente e
á área xestora do convenio e procederá á devolución do orixinal.

•

Serán gastos admisibles os que de xeito indubitado respondan a natureza da actividade conveniada e se realicen no prazo comprendido entre o 1 de abril de 2017 e o
31 de outubro de 2017.

•

En xeral os documentos xustificativos deberán de corresponderse con gastos
vencellados de forma directa co obxecto deste convenio.

Décimo primeiro.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar
estar ó corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non
ser debedor por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio
dunha declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da lei 9/2007 de subvencións de
Galicia.
Décimo segundo.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan a
natureza da actividade conveniada e se realicen no prazo comprendido entre o 1 de abril de
2016 e o 31 de outubro de 2017, sempre e cando estén directamente relacionados coa
celebración da feira e do forum.
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 50.000 € por execución de
obra ou 18.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para
as devanditas contratacións.
Décimo terceiro.- A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade
que determinou a concesión da subvención será comprobada polo servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego dependente da Concellaría de Economía, Industria,
Emprego, Voluntariado e relación cos Sindicatos. O xefe do servizo de Desenvolvemento
Local e Emprego emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas
circunstancias que poidan resultar relevantes en orde a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo cuarto.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellaría de Economía, Industria, Emprego, Voluntariado e relación cos Sindicatos e pola
Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercicio das
súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
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Décimo quinto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución
siñificativa da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do
proxecto presentado e o seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do
obxectivo da subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En
todo caso procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade
subvencionada.
Décimo sexto.- En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa aprezación e
imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións
de Galicia e na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimento Administrativo Común das
Administracións Públicas.
Décimo sétimo.- A beneficiaria está informada de que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa
recollida é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do
presente convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado
cumprimento, o seguemento e comprobación da actividade subvencionada e demais
actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en orde á conclusión do proceso
subvencional, polo que a súa achega é obligatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, sendo responsable do seu tratamento a servizo de Desenvolvemento Local e Emprego dependente da
Concellaría de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacion con Sindicatos.
A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante a servizo de Desenvolvemento Local e Emprego dependente da Concellaría de
Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado do Concello de Vigo.
Décimo oitava.- A colaboración do Concello de Vigo concrétase na concesión dunha
subvención formalizada mediante o presente convenio, colaboración que non derivará en
ningún tipo de relación laboral entre o Concello de Vigo e o persoal contrado directa ou
indirectamente pola CONXEMAR “Asociación Española de Mayoristas, Importadores,
Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura” no
desenvolvemento das actividades indicadas no pacto primeiro.
Décimo novena.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola
Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño,
polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica
do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións 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.
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E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en
Vigo, _________________ de 2017.

6(366).BASES REGULADORAS, CONVOCATORIA E EXTRACTO DAS
“AXUDAS Á CONTRATACIÓN E MELLORA DO EMPREGO DA MOCIDADE
VIGUESA 2017”.EXPTE. 13823/77.
Visto o informe xurídico do 6/04/17, e o informe de fiscalización do 12/04/17, dáse
conta do informe-proposta de data 6/04/17, asinado polo xefe do Servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego, o concelleiro de Emprego e o concelleiro de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
O servizo de Desenvolvemento Local e Emprego dando continuidade a súa actividade de
fomento do emprego, como medida de apoio tanto ás empresas como ás persoas
traballadoras desempregadas empadroadas no municipio de Vigo, cara á inserción laboral
para a aplicación das políticas activas de emprego no seu ámbito territorial quere por en
marcha a convocatoria de ”Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade
viguesa” para este ano 2017.
En canto a competencia para actividade de fomento de emprego, que a Xunta de Goberno
Local no seu acordo de data 9 de marzo de 2012 considerou que constitúe unha actividade
prioritaria dentro desta Administración municipal en canto ao seu persoal beneficiario, e no
marco de contextos económicos e sociais desfavorables, a Comunidade Autónoma de
Galicia, que ten atribuída a competencia exclusiva en materia de réxime local, de acordo co
artigo 27 do seu Estatuto de Autonomía, respectando a autonomía que ás entidades locais
lles recoñecen os artigos 140 e 142 da Constitución e de acordo co artigo 27.2 do Estatuto,
aprobou a 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, indicando na súa exposición de motivos que o eixe fundamental da lei debe seguir
sendo o artigo 2.1 da Lei 7/1982, do 2 de abril (LBRL), que na súa redacción actual derivada
da reforma da Lei 27/2013, continúa facendo referencia a que para a efectividade da
autonomía garantida constitucionalmente ás Entidades Locais, a lexislación do Estado e a
das Comunidades Autónomas, reguladora dos distintos sectores de acción pública, segundo
a distribución constitucional de competencias, deberá asegurar aos municipios o seu dereito
a intervir en cantos asuntos afecten directamente ao círculo dos seus intereses,
atribuíndolles as competencias que proceda en atención ás características da actividade
pública de que se trate e á capacidade de xestión da Entidade Local, de conformidade cos
principios de descentralización, proximidade, eficacia e eficiencia, e, como engade agora a
reforma, con estrita suxeición á normativa de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira, de conformidade coa Sentenza do Tribunal Constitucional 214/1989, do 21 de
decembro, que expresa que a función constitucional encomendada ao lexislador estatal é a
de garantir os mínimos competenciais que dotan de contido e efectividade á garantía da
autonomía local, xa que non se descende á fixación detallada de tales competencias, pois o
propio Estado non dispón de todas elas. Por iso é polo que esa ulterior operación quede
deferida ao lexislador competente por razón da materia.
A mencionada Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes, establece no seu artigo
3.3, apartado b), a propósito das competencias distintas das propias e das atribuídas por
delegación, que non considera, entre outras, aos efectos do art. 7.4 LBRL, como exercicio
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de novas competencias, a continuidade da actividade de fomento xa establecida en
exercicios anteriores, como é o caso das convocatorias de subvencións e convenios que se
veñen formalizando en exercicios anteriores en Desenvolvemento Local e Emprego, e na
disposición adicional primeira que as competencias atribuídas as entidades locais pola
lexislación autonómica anterior á entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de
racionalización e sustentabilidade da Administración local, continuarán exercéndoas elas,
rexéndose pola indicada lexislación ou, de ser o caso, polo dereito estatal aplicable como
supletorio; neste sentido compre subliñar que corresponde a materias de competencia
propias do Concello segundo o artigo 80 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración
local de Galicia a participación da formación de activos desempregados e que a
empregabilidade e as políticas activas de emprego, segundo se indica no artigo 4 da Lei
56/2003, do 16 de decembro, de Emprego, na redacción dada polo artigo 2 del R.D.L
3/2011, do 18 de febreiro, de medidas urxentes para a mellora da empregabilidade e a
reforma das políticas activas de emprego, terán unha dimensión local.
Nas presentes bases reguladoras e convocatoria para o ano 2017, co obxectivo de
completar esta acción de fomento de emprego se ofrecen dúas modalidades de axuda:
A) Programa de incentivos para a transformación de contratos temporais en indefinidos
(Programa Indefinidos): como nas anteriores convocatorias, estas axudas dirixiranse ás
empresas, independentemente da súa forma xurídica, que transformen en indefinidos os
contratos formalizados, xunto coas súas prórrogas, no período comprendido dende o 1
de xaneiro e ata o 31 de xullo de 2017, a persoas novas menores de 30 anos,
empadroadas no municipio de Vigo para prestar servizos no mesmo, atendendo ás bases
e a convocatoria que se achegan no expediente.
B) Programa de incentivos á contratación (Programa Contratacións): nesta modalidade,
as axudas dirixiranse ás empresas, independentemente da súa forma xurídica, que
contraten, a persoas traballadoras desempregadas menores de 30 anos, empadroadas
no municipio de Vigo e que accedan ao seu primeiro emprego ou a súa experiencia
laboral sexa inferior a 365 días. Comprenderá as contratacións que se realicen dende o 1
de xaneiro e ata o 31 de xullo de 2017 e requirirá, con anterioridade á contratación, a
selección da persoa a contratar a través da presentación da correspondente oferta de
emprego ante o servizo de Desenvolvemento Local e Emprego do Concello de Vigo e o
servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG).
O procedemento de concesión destas modalidades de subvención tramitarase en réxime de
concorrencia competitiva, sen establecer comparación entre as solicitudes, polo que a
prelación na concesión de subvencións será unicamente temporal, outorgándose segundo a
orde de entrada, sempre que as empresas ou entidades beneficiarias reúnan os requisitos
establecidos nas bases reguladoras e convocatoria e exista crédito presupostario suficiente.
Dado o interese público, económico e social, derivado das particulares circunstancias
económicas e sociais do colectivo de persoas traballadoras desempregadas, destinatarias
finais destas axudas e ao amparo do disposto no parágrafo segundo do artigo 19 da Lei
9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia e atendendo ao seu carácter singular,
estas subvencións, en calquera dos seus programas, outorgaranse no réxime de
concorrencia competitiva, sen establecer comparación entre as solicitudes, polo que a
prelación na concesión de subvencións será só temporal, outorgándose segundo a orde de
entrada, sempre que as empresas ou entidades beneficiarias reúnan os requisitos
establecidos nas bases reguladoras e convocatoria e exista crédito presupostario suficiente.
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En síntese, esta convocatoria pretende apoiar e reforzar a ocupabilidade da cidadanía
empadroada no Concello de Vigo, pero con especial atención ao colectivo da mocidade que
é un dos colectivos máis débiles no mercado laboral e maior dificultade de acceso ao
mesmo. Atendendo ás taxas de actividade e á experiencia da Concellería de Emprego,
Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos, defínense os seguintes
colectivos preferentes, por outro lado habituais nas políticas activas de emprego (mulleres,
persoas con discapacidade e persoas pertencentes a colectivos en risco de exclusión
social). Neste sentido as contías das axudas resultan de valorar cada unha destas
situacións de xeito específico, ademais de ter presentes outros criterios como son a
contratación do primeiro empregado e ser usuario do servizo de Desenvolvemento Local e
Emprego.
Para a convocatoria do ano 2017 destas ”Axudas á contratación e mellora do emprego da
mocidade viguesa” destínase un montante total de 100.000,00€ (cen mil euros), da partida
orzamentaria 2410 470 00 00 denominada Plan de emprego xuvenil do vixente orzamento
que se distribuirán segundo a modalidade de subvención:
● Programa de incentivos para a transformación de contratos temporais en indefinidos
(Programa Indefinidos) cunha contía de 50.000,00€ (cincuenta mil euros) que se
farán efectivas con cargo á partida orzamentaria 2410 470 00 00 – Plan de emprego
xuvenil.
● Programa de incentivos á contratación (Programa Contratacións) cunha contía de
50.000,00€ (cincuenta mil euros) que se farán efectivos con cargo a partida
orzamentaria 2410 470 00 00 – Plan de emprego xuvenil.
Conforme a Resolución do 10/12/2015 da Intervención Xeral da Administración do Estado,
pola que se regula o proceso de rexistro e publicación de convocatorias de subvencións e
axudas no Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións, que establece no seu apartado
Cuarto, "Dentro de cada órgano deberán establecerse os mecanismos que garantan que a
convocatoria e o extracto que se fornecen á BDNS foron aprobados nos mesmos termos
pola autoridade competente", para o cumprimento do mesmo e conforme a información
contida no documento de preguntas máis frecuentes da IGAE, se ten procedido a elaborar
unha convocatoria, as bases reguladoras e un extracto da mesma nas linguas española e
galega.
A obrigada regulamentación para a concesión das citadas axudas pasa pola aprobación das
bases reguladoras para a súa concesión. Neste sentido, realizáronse as modificacións
necesarias para adaptar o seu contido ás novidades que incorpora a Lei 39/2015, de 1 de
outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas conforme ás
observacións formuladas no informe de fiscalización do 27.02.2017 e tras consulta realizada
ao Secretario de Administración Municipal.
Con posterioridade o servizo de Desenvolvemento Local e Emprego tras unha nova revisión
das bases reguladoras incorpora nos apartados a.7, b.7 e 4.1 a referencia á publicación na
Base de Datos Nacional de Subvencións para completar a información correspondente e
nos apartados a.6 e b.6 se inclúe a necesidade de acreditar a situación tributaria e coa
Seguridade Social das empresas solicitantes ao abeiro do artigo 28.3 da Lei 39/2015, tal e
como se esixe nos apartados de “Requisitos” de ambas modalidades de axuda e que tamén
se inclúe nos anexos correspondentes. Finalmente, nos apartados a.2 e b.2 engádese o
parágrafo “En calquera caso, o/a solicitante desta axuda autoriza ao servizo de
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Desenvolvemento Local e Emprego para solicitar e comprobar de oficio os datos e
certificados acreditativos necesarios aos departamentos administrativos responsables” o que
se refire tamén no Anexo I. Solicitude.
Por todo o exposto e seguindo instrucións do Concelleiro de Economía, Industria,
Voluntariado e Relacións cos Sindicatos, solicítase da Xunta de Goberno Local, previo
informe do Secretario de Administración Municipal e da Intervención Xeral respecto do
crédito necesario para asumir o gasto, a adopción da seguinte proposta de acordo:
1. Aprobar a convocatoria, o extracto da mesma e as Bases Reguladoras das Axudas
á Contratación e Mellora do Emprego da Mocidade Viguesa 2017, no ámbito dos
programas de apoio á inserción laboral, que se achegan no expediente.
2. Aprobar o gasto por importe total de 100.000,00 € (cen mil euros), que se imputarán
con cargo á partida orzamentaria 2410 4700000 "Plan de Emprego Xuvenil" dos
orzamentos xerais do Concello de Vigo do exercicio orzamentario do ano 2017.
3.Publicar, unha vez aprobadas, a convocatoria e as bases reguladoras da
convocatoria das “Axudas á Contratación e Mellora do Emprego da Mocidade
Viguesa” en:
–A convocatoria, na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), no portal de
transparencia e na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org); a publicación que
determinará o inicio do prazo para a presentación de solicitudes será a do extracto
enviado pola BDNS e que se realice no Boletín Oficial da Provincia.
–As bases reguladoras no BOP, 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.
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A presente disposición establece as bases reguladoras e a convocatoria do programa de
”AXUDAS Á CONTRATACIÓN E MELLORA DO EMPREGO DA MOCIDADE VIGUESA” no
marco da actuación municipal para o ano 2017, co obxecto de servir de estímulo ao
empresariado para a contratación dos mozos e mozas do municipio de Vigo, favorecer o
emprego estable e facilitar ás persoas novas a súa primeira experiencia laboral que permita
mellorar o seu grado de empregabilidade e aprendizaxe na contorna da empresa, a través dos
seguintes programas de axudas:
A) Programa de incentivos para a transformación de contratos temporais en indefinidos
(Programa Indefinidos)
B) Programa de incentivos á contratación (Programa Contratacións)

BASE 2ª. PROGRAMAS DE AXUDAS
A) PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA A TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS TEMPORAIS
EN INDEFINIDOS (PROGRAMA INDEFINIDOS)
a.1. Beneficiarios
Poderán solicitar estas axudas entidades e empresas privadas, independentemente da súa
forma xurídica, distintas da administración pública e entidades sen ánimo de lucro e
comprenderá a transformación en indefinidos dos contratos xa formalizados xunto coas súas
prórrogas, de ser o caso, en calquera das modalidades contractuais vixentes no período
comprendido desde o 1 de xaneiro ata o 31 de xullo de 2017 realizados a persoas traballadoras
menores de 30 anos, empadroadas no municipio de Vigo para prestar servizos no mesmo.
A tales efectos entenderase que se produce a transformación dun contrato temporal en
indefinido nos casos nos que as modalidades de contratación se sucedan sen ruptura da
relación laboral coa empresa, incluídos aqueles supostos nos que o inicio da relación laboral
indefinida se produza o día seguinte ao do remate da vixencia do contrato temporal do que trae
causa.
A persoa traballadora pola que se solicita esta axuda terá formalizado un contrato previo non
inferior a 3 meses de duración e reunirá a condición de menor de 30 anos na data da
transformación da modalidade de contrato, así como acreditará o seu empadroamento no
municipio de Vigo, cando menos, desde o 1 de outubro de 2016. A xornada laboral do contrato
indefinido que se subscriba terá unha duración igual ou superior a 20 horas semanais.
As empresas verán incrementada ou diminuída a contía da axuda segundo as características da
persoa a contratar e a duración da xornada de traballo, tal e como se especifica no punto a.3.
a.2. Requisitos
a.2.1. Non poderán obter a condición de beneficiario/a as empresas, independentemente da súa
forma xurídica, nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10, apartados 2
e 3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
a.2.2. O/A beneficiario/a non poderá recibir ningunha outra axuda ou subvención pola mesma
contratación, de calquera outra entidade pública ou privada, estatal ou internacional (agás os
incentivos en forma de bonificacións da Seguridade Social).
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a.2.3. Acreditar no momento da solicitude a transformación da contratación temporal en
indefinida de persoas mozas traballadoras empadroadas no municipio de Vigo, cando menos
desde o 1 de outubro de 2016.
a.2.4. A condición de idade menor de 30 anos deberá concorrer no momento da transformación
do contrato temporal en indefinido.
a.2.5. Non se incentivará a transformación dos contratos temporais en indefinidos sempre que
transcorresen máis de 24 meses dende a súa celebración inicial, agás aquelas modalidades
temporais nas que a súa normativa permita unha duración superior a este prazo, computándose
todas as modalidades contractuais celebradas sen ruptura de continuidade.
a.2.6. No caso de transformacións de contratos temporais a tempo completo, a xornada do novo
contrato indefinido será a tempo completo (excepto as transformacións de contratos temporais
en indefinidos na súa modalidade de fixo-descontinuo, que poderá ter unha duración inferior á
xornada a tempo completo en cómputo anual).
a.2.7. Nos supostos de contratos temporais a tempo parcial, a xornada do novo contrato
indefinido deberá ser, como mínimo, igual ao do contrato que se transforma e sempre que teñan
unha duración mínima igual ou superior a 20 horas semanais.
a.2.8. Non ter débedas coa Seguridade Social, coa Consellería de Economía e Facenda, coa
Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e co Concello de Vigo, o que se acreditará
polo procedemento establecido no artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
O solicitante será quen de coñecer e, de ser necesario, regularizar a súa situación para o seu
cumprimento coas obrigas tributarias (administracións estatal, autonómica e local) e coa
Seguridade Social e poder optar a esta axuda.
En calquera caso, o/a solicitante desta axuda autoriza ao servizo de Desenvolvemento Local e
Emprego para solicitar e comprobar de oficio os datos e certificados acreditativos necesarios aos
departamentos administrativos responsables.
a.3. Tipos e contías da axuda
TRANSFORMACIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN
INDEFINIDO
Persoa traballadora, menor de 30 anos e empadroada en Vigo 1

CONTÍA4
2.000,00 €

INCREMENTO POR COLECTIVO2
• Muller

500,00 €

• Vítima de violencia de xénero3

500,00 €

Importe Máximo Total

3.000,00 €

(1) Persoas empadroadas no municipio de Vigo, cando menos desde o 01/10/2016. A idade
menor de 30 anos deberá concorrer no momento da transformación do contrato temporal en
indefinido.
(2) O incremento da axuda por colectivo será acumulativo.

S.ord. 27.04.17

(3) Persoas que teñan acreditada pola Administración competente a condición de vítima de
violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade familiar de convivencia, nos termos
da Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a
violencia de xénero, ou de vítima de violencia doméstica.
(4) No caso de contratos a tempo parcial practicarase unha redución proporcional, respecto á
xornada laboral habitual da actividade de que se trate, do total da contía da axuda e terán
unha duración igual ou superior a 20 horas semanais.
a.4. Obrigas
Serán obrigas das persoas e/ou empresas beneficiarias da subvención, ademais das previstas
nestas bases reguladoras e das sinaladas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, as que seguen:
a.4.1. Se é o caso, acreditar a pertenza da persoa a contratar a algún dos colectivos
especificados no apartado a.3 para o incremento da axuda.
a.4.2. Comunicarlle ao Concello de Vigo calquera modificación das condicións que se produzan
a partir da presentación da solicitude da axuda e das que se tiveron en conta no momento da
concesión, así como dos seus compromisos e obrigas.
a.4.3. Manter a xornada de traballo da persoa empregada pola que se lle concedeu a
subvención. No caso de incremento da devandita xornada, ao abeiro do establecido na
lexislación laboral e de acordo cos límites establecidos na base 2ª, apartado a.5 destas Bases
reguladoras e convocatoria, deberá comunicarse a nova xornada nun prazo de 15 días.
Igualmente, no caso de producirse a substitución de traballadores se deberá manter, polo
menos, a xornada inicialmente pactada para o traballador ou traballadores substitutos.
a.4.4. Formalizar o contrato de traballo por escrito.
a.4.5. Ter no seu cadro de persoal á persoa contratada durante un período mínimo dun ano
desde a transformación da modalidade do contrato ou, de ser ao contrario, ter cumprido ás
condicións da base 2ª, apartado a.5.
a.4.6. Declarar as subvencións e axudas concedidas ou solicitadas polo mesmo concepto
procedentes de calquera outra administración.
a.4.7. O cómputo global do cadro de persoal do empresario beneficiario deberá ter estabilidade
ou tendencia crecente, salvo causa xustificada, polo menos ao longo do período que dure o
contrato obxecto de subvención.
a.4.8. Responder da veracidade da información e autenticidade da documentación achegadas.
a.4.9. O beneficiario deberá someterse ás actuacións de control, comprobación e inspección que
se leven a cabo pola Comisión de Valoración a quen corresponderá a comprobación destas
subvencións e facilitar a esta e a Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de
Contas toda a información que reclamen no exercicio das súas funcións de fiscalización e control
do destino das subvencións.
a.5. Alteración das condicións de concesión
De ser o caso, deberá comunicarse o cese da actividade ou a modificación das condicións que
deron lugar á concesión da subvención e, salvo causa xustificada a xuízo da Xunta de Goberno
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Local, dará lugar ao reintegro da subvención na proporción que lle corresponda segundo a
consecución do tempo do contrato ao abeiro do disposto no punto a.4.7.
No suposto de extinción da relación laboral da persoa pola que se lle concedeu a subvención,
con independencia da causa, procederase á cobertura do seu posto por unha nova persoa
traballadora por medio da transformación dun contrato temporal que estivese vixente na data de
baixa da persoa traballadora substituída, de non ser isto posible, cunha nova contratación
indefinida inicial realizada cunha persoa desempregada, dentro dos dez días seguintes ao cese,
que resultará seleccionada entre as candidaturas proporcionadas polo Servizo Público de
Emprego e/ou polo servizo de Desenvolvemento Local e Emprego do Concello de Vigo aos que
se solicitarán previamente.
No caso de que, desde o servizo Público de Emprego de Galicia como desde o servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego, non se subministrara persoa algunha como candidata para
ocupar o posto de traballo vacante, admitirase á empresa beneficiaria a incorporación dunha
nova persoa traballadora co mesmo perfil e características da persoa substituída pola que se lle
tería concedido a axuda, ou reintegrar o importe da subvención proporcional ao tempo no que a
contratación deixa de ser efectiva e pola que se lle concedera a axuda.
A nova contratación deberá ser comunicada ao servizo de Desenvolvemento Local e Emprego e
non dará lugar, en ningún caso, a unha nova subvención.
De ser o caso, a empresa ou entidade beneficiaria dispón dun prazo de dez días que se contará
desde a finalización do prazo que ten para a nova contratación, para comunicarlle ao servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego a extinción do contrato e a nova contratación e deberá
acreditar:
–DNI da persoa contratada substituta.
–Declaración responsable da causa da extinción contractual da persoa traballadora
contratada inicialmente.
–Baixa da persoa contratada inicialmente.
–Informe da vida laboral completa da nova persoa traballadora expedido pola TXSS con data
posterior ao inicio do período de contratación.
–Contrato de traballo da nova persoa traballadora comunicado na correspondente Oficina de
Emprego do Servizo Público de Emprego.
a.6. Solicitude, documentación, lugar e prazo de presentación
a.6.1. Solicitude e documentación
As solicitudes presentaranse, segundo modelo normalizado (Anexo I) e irán acompañadas da
documentación seguinte:
Documentación relativa á empresa:

1.
Anexo I. Solicitude.
2.
DNI se o solicitante é empresario/a individual, ou CIF cando se trate de persoas
xurídicas.
3.
No caso de persoas xurídicas, achegar DNI e copia compulsada do poder suficiente ou
do documento acreditativo para actuar en nome da sociedade do/a representante que asina a
solicitude.
4.
Alta no IAE da empresa que solicita a axuda ou documento equivalente.
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5.
Acreditar polo procedemento establecido no artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas non ter débedas coa
Seguridade Social, coa Consellería de Economía e Facenda, coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) e co Concello de Vigo.
6.
Anexo II. Declaración xurada de non ter solicitado nin ter percibido, ningunha outra
axuda polo mesmo concepto de calquera outra entidade pública ou privada.
7.
Informe de vida laboral do código de conta de cotización relativo á empresa solicitante
onde conste a relación nominal de todos e todas os/as traballadores/as que estean no cadro de
persoal da empresa expedido pola TXSS, con data posterior á transformación do contrato
temporal a indefinido para o que se solicita a subvención. Será de aplicación o establecido na
Orde do 3 de abril de 1995 (BOE núm. 83 do 07.04.1995).
Documentación relativa a cada persoa traballadora pola que se solicita a axuda:

8.
DNI da persoa traballadora pola que se solicita a subvención.
9.
Copia compulsada do contrato de traballo (inicial, prórrogas e de transformación da
modalidade de contrato a indefinido) no modelo que se estableza e rexistrado nunha Oficina de
Emprego do Servizo Público de Emprego ao abeiro do Real Decreto 1424/2002, do 27 de
decembro, a Orden TAS/770/2003, do 14 de marzo e o Real Decreto 1715/2004, do 23 de xullo.
10.
Certificado e/ou documento acreditativo da pertenza da persoa traballadora a algún dos
colectivos especificados na base 2ª, apartado a.3. destas bases e convocatoria.
11.
Volante de empadroamento da persoa traballadora ou achegarase Anexo III cos datos
necesarios para a súa obtención.
Porén, o solicitante poderase acoller ao establecido no art. 53.1.d) da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (PAC), no relativo
ao dereito a non presentar documentos que obren en poder das administracións, sempre que se
faga constar a data e o órgano ou a dependencia na que foron presentados, ou, se é o caso, o
número de expediente ou procedemento no que se fixeron valer e cando non transcorreran máis
de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.
Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderalle
requirir ao solicitante ou representante a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por
outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da
proposta de resolución.
Se a solicitude non estivese debidamente cuberta e/ou non inclúe algunha documentación
esixida nesta base a.6, seralle requirida á/ao solicitante para que, nun prazo de 10 días, emende
as faltas ou presente os documentos preceptivos, con indicación de que, en caso de non facelo,
terase por desistido, arquivándose previa resolución segundo o establecido no artigo 68 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas.
No caso de dúbida sobre a documentación aportada será a Comisión de Valoración a que
decida.
a.6.2. Lugar e prazo de presentación
As solicitudes segundo modelo normalizado (Anexo I) e a documentación complementaria
dirixiranse á Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións con
Sindicatos e presentaranse no Rexistro Xeral do concello ou por calquera outro medio previsto
no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.
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O prazo de presentación de solicitudes e documentación complementaria correspondente será a
partir do día seguinte á data de publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións
(BDNS) que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións, e ata o 8 de agosto de
2017.
a.7. Concesión das axudas e tramitación do pagamento
A Xunta de Goberno Local será o órgano competente para decidir sobre a concesión ou
denegación das axudas, previo informe da Comisión de Valoración e Seguimento.
O prazo para resolver será, como máximo, de cinco meses dende a data de remate da
presentación de solicitudes no Rexistro Xeral do Concello.
Transcorrido o devandito prazo de cinco meses sen que a Xunta de Goberno Local dite
resolución expresa, entenderase que é desestimada a petición da axuda. Esta desestimación
presunta poderá ser recorrida en reposición no prazo de tres meses máis. Transcorrido este
último prazo unicamente poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Vigo, sen prexuízo, da procedencia do recurso extraordinario
de revisión.
A resolución do procedemento publicarase no Taboleiro de Edictos, no portal de transparencia do
Concello de Vigo e na súa páxina web www.vigo.org e poderase notificar de xeito individual no
correo electrónico indicado na solicitude, no prazo de dez días dende a resolución de concesión
ou denegación, segundo o no artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas. Contra esta resolución cabe interpoñer
recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o órgano competente da
xurisdición contencioso-administrativa, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Poderá formularse, de forma
potestativa, recurso de reposición, no prazo de un mes, ante o mesmo órgano que ditou a
resolución impugnada, de acordo coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
As subvencións concedidas se remitirán á BDNS para a súa publicación con indicación segundo
o caso, da convocatoria, o programa e crédito presupostario ao que se imputen, beneficiario/a,
cantidade concedida e finalidade da subvención con expresión dos distintos programas ou
proxectos subvencionados.
Os/as adxudicatarios/as das axudas están obrigados no prazo de dez días a contar do seguinte
ao da notificación a comunicar á Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e
Relacións con Sindicatos a aceptación ou renuncia das axudas por escrito, transcorrido o cal sen
manifestación expresa entenderase tácitamente aceptada. Unha vez concedidas e notificadas as
axudas faranse efectivas nun pagamento único, condicionadas á presentación, da seguinte
documentación para a xustificación da subvención, no prazo sinalado:



Informe de vida laboral do código de conta de cotización relativo á empresa
solicitante onde conste a relación nominal de todos e todas os/as traballadores/as que
estean no cadro de persoal da empresa expedido pola TXSS, con data posterior á
concesión da axuda. Será de aplicación o establecido na Orde do 3 de abril de 1995 (BOE
núm. 83 do 07.04.1995).
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As entidades beneficiarias deberán presentar unha comunicación individualizada
por cada traballador/a obxecto da subvención na que constará a colaboración do Concello
de Vigo nos custos derivados da súa contratación, do cal se remitirá copia asinada polo/a
beneficiario/a ao servizo de Desenvolvemento Local e Emprego no momento da
xustificación (Anexo VI).



Fotografía do cartel informativo da subvención colocado nun lugar visible do seu
local. O cartel informativo será subministrado polo servizo de Desenvolvemento Local e
Emprego e deberase manter exposto cando menos ata o 31 de marzo de 2018.

O servizo xestor, Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións con
Sindicatos, que tramita a concesión, levará a cabo a comprobación da subvención, informando
da súa adecuada xustificación, así como a realización da actividade e o cumprimento da
finalidade que determinou a concesión da subvención.

B) PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN (PROGRAMA CONTRATACIÓNS)
b.1. Beneficiarios
Poderán solicitar estas axudas empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, e
entidades distintas da administración pública e entidades sen ánimo de lucro e comprenderá a
contratación por conta allea, de persoas traballadoras menores de 30 anos desempregadas
inscritas como demandantes de emprego na correspondente oficina do Servizo Público de
Emprego, empadroadas no municipio de Vigo, para prestar servizos no mesmo, e que accedan
ao seu primeiro emprego ou a súa experiencia laboral sexa inferior a 365 días (segundo a súa
Vida Laboral).
Esta modalidade comprenderá as contratacións que se realicen no período comprendido dende
o 1 de xaneiro ata o 31 de xullo de 2017 que resulten do proceso de selección entre as
candidaturas remitidas desde o servizo de Desenvolvemento Local e Emprego do Concello de
Vigo e desde o servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) aos que, previamente, se lles
remitirá a correspondente oferta de emprego.
A persoa traballadora pola que se solicita esta axuda reunirá a condición de menor de 30 anos
na data do inicio do contrato polo que se solicita a axuda, así como acreditará o seu
empadroamento no municipio de Vigo, cando menos, desde o 1 de outubro de 2016.
As empresas verán incrementada ou diminuída a contía da axuda segundo a duración do
contrato, as características da persoa a contratar e a duración da xornada de traballo non inferior
a 20 horas semanais, tal e como se especifica no punto b.3.
b.2. Requisitos
b.2.1. Non poderán obter a condición de beneficiario/a as empresas, independentemente da súa
forma xurídica, nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10, apartados 2
e 3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
b.2.2. O/A beneficiario/a non poderá recibir ningunha outra axuda ou subvención pola mesma
contratación, de calquera outra entidade pública ou privada, estatal ou internacional
(exceptuando os incentivos en forma de bonificacións da Seguridade Social).
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b.2.3. As persoas a contratar polo beneficiario deberán ser menores de 30 anos, desempregadas
inscritas no servizo Público de Emprego e, ademais, estar empadroadas no municipio de Vigo,
cando menos desde o 1 de outubro de 2016, e que accedan ao seu primeiro emprego ou que a
súa experiencia laboral previa á contratación sexa inferior a 365 días segundo a súa Vida
Laboral.
b.2.4. Solicitar as candidaturas para a selección da/s persoa/s traballadora/s desempregada/s a
contratar ante o servizo de Desenvolvemento Local e Emprego do Concello de Vigo e ante a
oficina do servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) mediante a presentación, previo á súa
contratación, da correspondente oferta de emprego.
b.2.5. A condición de idade menor de 30 anos da persoa traballadora pola que se solicita esta
axuda deberá concorrer o día de inicio da relación laboral obxecto da contratación.
b.2.6. As persoas traballadoras contratadas nas modalidades de prácticas ou para a formación e
o aprendizaxe non poderán substituir a outras persoas traballadoras que estiveran contratadas
nos tres meses anteriores na empresa baixo a mesma modalidade contractual para ocupar o
mesmo posto de traballo, salvo que aquelas relacións laborais se extinguiran por acadar a
duración máxima prevista na lexislación laboral de aplicación. A dita circunstancia farase constar
mediante declaración responsable subscrita pola empresa solicitante.
b.2.7. Non ter débedas coa Seguridade Social, coa Consellería de Economía e Facenda, coa
Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e co Concello de Vigo, o que se acreditará
polo procedemento establecido no artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
O solicitante será quen de coñecer e, de ser necesario, regularizar a súa situación para o seu
cumprimento coas obrigas tributarias (administracións estatal, autonómica e local) e coa
Seguridade Social e poder optar a esta axuda.
En calquera caso, o/a solicitante desta axuda autoriza ao servizo de Desenvolvemento Local e
Emprego para solicitar e comprobar de oficio os datos e certificados acreditativos necesarios aos
departamentos administrativos responsables.
b.3. Tipos e contías da axuda
CONTRATACIÓNS

CONTRATO
3 MESES

CONTRATO
6 MESES

CONTRATO
IGUAL/

Persoa desempregada, menor de 30
anos e empadroada en Vigo 1

1.500,00 €

3.000,00 €

4.500,00 €

INCREMENTO POR COLECTIVO2
• Primeiro empregado/a da empresa

200,00 €

400,00 €

500,00 €

• Muller
• Persoa con discapacidade3
• Persoa pertencente a colectivo en
risco ou situación de exclusión
social4
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• Participante dalgún dos programas
da concellería
Vítima de violencia de xénero
Importe Máximo Total

200,00 €
1.900,00 €

400,00 €
3.800,00 €

500,00 €
5.500,00 €

(1)

Persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego e empadroadas no
municipio de Vigo, cando menos, desde o 01/10/2016 e durante a vixencia do contrato obxecto
da subvención e que accedan ao seu primeiro emprego ou a súa experiencia laboral previa á
contratación sexa inferior a 365 días segundo a súa Vida Laboral. A idade menor de 30 anos
deberá concorrer o día de inicio da relación laboral obxecto da contratación.
(2)
O incremento da axuda por colectivo non será acumulativo, agás o colectivo de VVD.
(3)
A acreditación do grao de discapacidade deberá presentarse de xeito documental.
(4)
A pertenza aos colectivos en risco ou situación de exclusión social deberá acreditarse de
xeito documental e a dita consideración integra aos seguintes colectivos:
4.1. Persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia ou aquelas que non
poidan acceder a ela, ben por falta do período esixido de residencia ou empadroamento, ou
ben por ter esgotado o período máximo de percepción legalmente establecido, ou membros
da súa unidade familiar en desemprego.
4.2. Persoas que participen ou participasen en procesos de rehabilitación ou reinserción
social de drogodependentes debidamente acreditados ou autorizados.
4.3. Internos/as de centros penitenciarios cuxa situación penitenciaria lles permita acceder a
un emprego, así como liberados/as condicionais ou ex-reclusos/as que non tivesen antes un
primeiro emprego fixo remunerado tras un período de privación de liberdade.
4.4. Mulleres procedentes de casas de acollida que presenten problemas adicionais de
inserción ou reinserción laboral.
4.5. Persoas que teñan acreditada pola Administración competente a condición de vítima de
violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade familiar de convivencia, nos termos
da Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a
violencia de xénero, ou de vítima de violencia doméstica.
4.6. Mulleres que abandonaran o exercicio da prostitución e se incorporen ao mercado laboral
e transexuais ou en procesos de reasignación sexual.
4.7. Menores internos cuxa situación lles permita acceder a un emprego, así como os que
estean en situación de liberdade vixilada e os ex-reclusos/as.
4.8. Mozos/as que estean ou estivesen ata a súa maioría de idade baixo a tutela ou garda da
Administración Autonómica.
4.9. Traballadores/as inmigrantes que pasen a ser residentes da comunidade cuxas
características condicionen a súa integración social.
4.10. Emigrantes retornados/as con graves necesidades persoais ou familiares.
4.11. Persoas que formen parte de colectivos ou minorías cuxas características poidan
condicionar as súas posibilidades de integración social.
Nos supostos de contratacións a tempo parcial serán subvencionables os contratos a xornada
parcial que teñan unha duración mínima de 20 horas semanais, con redución proporcional,
respecto á xornada habitual da actividade de que se trate, do total da contía da axuda. Como
caso excepcional e previa xustificación, que será avaliada pola Comisión de Valoración,
poderase subvencionar contratacións cunha duración mínima inferior.
b.4. Obrigas
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Serán obrigas das persoas e/ou empresas beneficiarias da subvención, ademais das previstas
nestas bases e convocatoria e das sinaladas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, as que seguen:
b.4.1. Se é o caso, acreditar a pertenza da persoa a contratar a algún dos colectivos xa
especificados no apartado b.3 para o incremento da axuda.
b.4.2. Comunicarlle ao Concello de Vigo calquera modificación das condicións que se produzan
a partir da presentación da solicitude da axuda e das que se tiveron en conta no momento da
concesión, así como dos seus compromisos e obrigas.
b.4.3. Manter a xornada de traballo da persoa empregada pola que se lle concedeu a
subvención. No caso de incremento da devandita xornada, ao abeiro do establecido na
lexislación laboral e de acordo cos límites establecidos no apartado b.5 destas Bases
reguladoras e a convocatoria, deberá comunicarse a nova xornada nun prazo de 15 días.
Igualmente, no caso de producirse a substitución de traballadores se deberá manter, polo
menos, a xornada inicialmente pactada para o traballador ou traballadores substitutos.
b.4.4. Formalizar o contrato de traballo por escrito.
b.4.5. Nos supostos de contratos en prácticas, presentarase a titulación da persoa traballadora
en virtude da cal se realice o dito contrato ou, no seu defecto, certificado expedido polo centro
educativo no que conste que se está en disposición de obter a dita titulación.
b.4.6. Ter no seu cadro de persoal á persoa contratada durante o período fixado ou, de ser ao
contrario, ter cumprido ás condicións do apartado b.5.
b.4.7. Declarar as subvencións e axudas concedidas ou solicitadas polo mesmo concepto
procedentes de calquera outra administración.
b.4.8. O cómputo global do cadro de persoal do empresario beneficiario deberá ter estabilidade
ou tendencia crecente, salvo causa xustificada, polo menos ao longo do período que dure o
contrato obxecto de subvención.
b.4.9.- Responder da veracidade da información e autenticidade da documentación achegadas.
b.4.10. O beneficiario deberá someterse ás actuacións de control, comprobación e inspección
que se leven a cabo pola Comisión de Valoración a quen corresponderá a comprobación destas
subvencións e facilitar a esta e a Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de
Contas toda a información que reclamen no exercicio das súas funcións de fiscalización e control
do destino das subvencións.
b.5. Alteración das condicións de concesión
De ser o caso, deberá comunicarse o cese da actividade ou a modificación das condicións que
deron lugar á concesión da subvención e, salvo causa xustificada a xuízo da Xunta de Goberno
Local, dará lugar ao reintegro da subvención na proporción que lle corresponda segundo a
consecución do tempo do contrato.
No suposto de extinción da relación laboral da persoa pola que se lle concedeu a subvención,
con independencia da causa, procederase á cobertura do seu posto por unha nova persoa
traballadora.
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A cobertura do posto vacante deberá producirse dentro dos dez días seguintes ao cese, e por un
período de tempo equivalente ao que reste para a finalización do período estipulado inicialmente.
No caso contrario, a empresa beneficiaria non poderá percibir a axuda ou procederá ao seu
reintegro.
Para a selección da nova persoa a contratar poderá incorporar unha candidatura procedente do
proceso de selección de persoal inicial ou deberá presentar a correspondente oferta de emprego
ante o servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) e ante o servizo de Desenvolvemento
Local e Emprego.
No caso de que, desde o servizo Público de Emprego de Galicia como desde o servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego, non se subministrara ningunha persoa como candidata para
ocupar o posto de traballo vacante, admitirase á empresa beneficiaria a incorporación dunha
nova persoa traballadora co mesmo perfil e características da persoa substituída polo que se lle
tería concedido a axuda, ou reintegrar o importe da subvención proporcional ao tempo no que a
contratación deixa de ser efectiva e pola que se lle concedera a axuda.
Se o traballador contratado causara baixa durante a tramitación da solicitude e con anterioridade
á resolución de concesión, decaerá o dereito á solicitude presentada do solicitante da
subvención e arquivarase a súa solicitude, sen prexuízo de que poda presentar unha nova
solicitude pola contratación doutra persoa traballadora.
De ser o caso, a empresa ou entidade beneficiaria dispón dun prazo de dez días que se contará
desde a finalización do prazo que ten para a nova contratación, para comunicarlle ao servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego a extinción do contrato e a nova contratación e deberá
acreditar:
–DNI da nova persoa traballadora.
–Declaración responsable da causa da extinción contractual da persoa traballadora
contratada inicialmente.
–Baixa da persoa traballadora contratada inicialmente.
–Alta da nova persoa traballadora no réxime xeral da Seguridade Social.
–Informe da vida laboral completa da nova persoa traballadora expedido pola TXSS con data
posterior ao inicio do período de contratación.
–Contrato de traballo da nova persoa traballadora comunicado na correspondente Oficina de
Emprego do servizo Público de Emprego.
b.6. Solicitude, documentación, lugar e prazo de presentación
b.6.1. Solicitude e documentación
As solicitudes presentaranse, segundo modelo normalizado (Anexo I) e irán acompañadas da
documentación seguinte:

1.
Anexo I. Solicitude.
2.
DNI se o solicitante é empresario/a individual, ou CIF cando se trate de persoas
xurídicas.
3.
No caso de persoas xurídicas, achegar DNI e copia compulsada do poder suficiente ou
documento acreditativo para actuar en nome da sociedade do/a representante que asina a
solicitude.
4.
Alta no IAE da empresa que solicita a axuda ou documento equivalente.
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5.
Acreditar polo procedemento establecido no artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas non ter débedas coa
Seguridade Social, coa Consellería de Economía e Facenda, coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) e co Concello de Vigo.
6.
Anexo II. Declaración xurada de non ter solicitado nin ter percibido, ningunha outra
axuda polo mesmo concepto de calquera outra entidade pública ou privada.
7.
Anexo IV. Oferta de emprego para tramitar polo Concello de Vigo.
8.
Ficha de oferta de emprego presentada ante o SPEG.
9.
Anexo V. Relación de persoas traballadoras polas que se solicita subvención.
10.
Volante de empadroamento das persoas traballadoras polas que se solicita subvención
ou achegarase Anexo III cos datos necesarios para a súa obtención.
Porén, o solicitante poderase acoller ao establecido no art. 53.1.d) da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (PAC), no relativo
ao dereito a non presentar documentos que obren en poder das administracións, sempre que se
faga constar a data e órgano ou a dependencia na que foron presentados, ou, se é o caso, o
número de expediente ou procedemento no que se fixeron valer e cando non transcorreran máis
de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.
Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá
requirirlle ao solicitante ou representante a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por
outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da
proposta de resolución.
Se a solicitude non estivera debidamente cuberta e/ou non inclúe algunha documentación
esixida nesta base b.6, seralle requirida á persoa solicitante para que, nun prazo de 10 días,
emende as faltas ou presente os documentos preceptivos, con indicación de que, en caso de
non facelo, se terá por desistido, arquivándose previa resolución segundo ao establecido no
artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.
No caso de dúbida sobre a documentación aportada será a Comisión de Valoración a que
decida.
b.6.2 Lugar e prazo de presentación
As solicitudes segundo modelo normalizado (Anexo I) e a documentación complementaria
dirixiranse á Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións con
Sindicatos e presentaranse no Rexistro Xeral do concello ou por calquera outro medio previsto
no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.
O prazo de presentación de solicitudes e documentación complementaria correspondente será a
partir do día seguinte á data de publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións
(BDNS) que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións, e ata o 8 de agosto de
2017.
b.7. Concesión das axudas e tramitación do pagamento
A Xunta de Goberno Local será o órgano competente para decidir sobre a concesión ou
denegación das axudas, previo informe da Comisión de Valoración e Seguimento.
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O prazo para resolver será, como máximo, de cinco meses desde a data de remate da
presentación de solicitudes no Rexistro Xeral do Concello.
Transcorrido o devandito prazo de cinco meses sen que a Xunta de Goberno Local dite
resolución expresa, entenderase que é desestimada a petición da axuda. Esta desestimación
presunta poderá ser recorrida en reposición no prazo de tres meses máis. Transcorrido este
último prazo unicamente poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Vigo, sen prexuízo, da procedencia do recurso extraordinario
de revisión.
A resolución do procedemento publicarase no Taboleiro de Edictos, no portal de transparencia do
Concello de Vigo e na súa páxina web www.vigo.org e poderase notificar de xeito individual no
correo electrónico indicado na solicitude, no prazo de dez días dende a resolución de concesión
ou denegación, segundo o no artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas. Contra esta resolución cabe interpoñer
recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o órgano competente da
xurisdición contencioso-administrativa, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Poderá formularse, de forma
potestativa, recurso de reposición, no prazo de un mes, ante o mesmo órgano que ditou a
resolución impugnada, de acordo coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas..
As subvencións concedidas se remitirán á BDNS para a súa publicación con indicación segundo
o caso, da convocatoria, o programa e crédito presupostario ao que se imputen, beneficiario/a,
cantidade concedida e finalidade da subvención con expresión dos distintos programas ou
proxectos subvencionados.
Os/as adxudicatarios/as das axudas están obrigados no prazo de dez días a contar do seguinte
ao da notificación a comunicar á Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e
Relacións con Sindicatos a aceptación ou renuncia das axudas por escrito, transcorrido o cal sen
manifestación expresa entenderase tácitamente aceptada. Unha vez concedidas e notificadas as
axudas faranse efectivas nun pagamento único, condicionadas á presentación, da seguinte
documentación para a xustificación da subvención, no prazo sinalado:

1.
DNI de cada unha das persoas traballadoras obxecto de contratación.
2.
Copia compulsada do contrato de traballo no modelo que se estableza e rexistrado
nunha Oficina de Emprego do servizo Público de Emprego ao abeiro do Real Decreto
1424/2002, do 27 de decembro, a Orden TAS/770/2003, do 14 de marzo e o Real Decreto
1715/2004, do 23 de xullo.
3.
Informe de vida laboral do código de conta de cotización relativo á empresa solicitante
onde conste a relación nominal de todos e todas os/as traballadores/as que estean no cadro de
persoal da empresa expedido pola TXSS, con data posterior á concesión da axuda. Será de
aplicación o establecido na Orde do 3 de abril de 1995 (BOE núm. 83 do 07.04.1995).
4.
Informe da vida laboral completa do/a traballador/a obxecto da subvención expedido
pola TXSS con data posterior ao inicio do período de contratación. Será de aplicación o
establecido na Orde do 3 de abril de 1995 (BOE núm. 83 do 07.04.1995).
5.
Alta da nova persoa traballadora no réxime xeral da Seguridade Social.
6.
Para os contratos en prácticas, titulación do traballador en virtude da cal se realice o dito
contrato ou, no seu defecto, certificado expedido polo centro educativo que faga constar estar en
disposición de obter a dita titulación.
7.
Certificado e/ou documento acreditativo da pertenza da persoa traballadora a algún dos
colectivos especificados no punto b.3. destas bases e convocatoria.
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8.
As entidades beneficiarias deberán presentar unha comunicación individualizada por
cada traballador/a obxecto da subvención na que constará a colaboración do Concello de Vigo
nos custos derivados da súa contratación, do cal se remitirá copia asinada polo/a beneficiario/a
ao servizo de Desenvolvemento Local e Emprego no momento da xustificación (Anexo VI).
9.
Fotografía do cartel informativo da subvención colocado nun lugar visible do seu local. O
cartel informativo será subministrado polo servizo de Desenvolvemento Local e Emprego e
deberase manter exposto cando menos ata o 31 de marzo de 2018.
O servizo xestor, Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións con
Sindicatos, que tramita a concesión, levará a cabo a comprobación da subvención, informando
da súa adecuada xustificación, así como a realización da actividade e o cumprimento da
finalidade que determinou a concesión da subvención.
BASE 3ª. EXCLUSIÓNS E INCOMPATIBILIDADES
Exclúense dos beneficios establecidos nestas bases as seguintes circunstancias:
- As relacións contractuais que se formalicen cos socios que posúan máis do 33% do capital
social en empresas que revistan a forma xurídica de sociedade mercantil, así como as que se
subscriban con algún dos membros da Comunidade de bens ou da sociedade civil solicitante.
- Os contratos realizados co/a cónxuxe, ascendentes, descendentes e demais parentes, por
consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, do/a empresario/a individual, e as
súas análogas no caso de parellas de feito, ou dos/as que ocupen cargos de dirección ou
sexan membros de órganos de administración das empresas que revistan forma xurídica de
sociedade. Non será de aplicación esta exclusión cando o/a empregador/a sexa un
traballador/a autónomo/a sen asalariados e contrate un só familiar menor de 30 anos que non
conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo.
- Contratacións realizadas por empresas de traballo temporal para a posta a disposición da
persoa contratada en empresas usuarias.
- Estas axudas serán incompatibles con outras, que por eses conceptos, poidan outorgar
outras entidades públicas ou privadas, estatais ou internacionais, como medida de fomento do
emprego. Aínda que serán compatibles, se é o caso, cos incentivos en forma de bonificacións
da Seguridade Social.
BASE 4ª. PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DAS AXUDAS, CRITERIOS OBXECTIVOS DE
ADXUDICACIÓN E ÓRGANOS COMPETENTES PARA A INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN
4.1. Instrución e tramitación das axudas
O procedemento para a concesión destas subvencións iniciarase de oficio tras a súa aprobación
pola Xunta de Goberno Local e a publicación das presentes bases reguladoras no BOP, no portal
de transparencia e na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org) e a convocatoria na Base
de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), no portal de transparencia e na páxina web do
Concello de Vigo (www.vigo.org). A publicación do extracto enviado á BDNS no Boletín Oficial da
Provincia determinará o inicio do prazo para a presentación de solicitudes.
Dado o interese público, económico e social, derivado das particulares circunstancias
económicas e sociais do colectivo de persoas traballadoras desempregadas, destinatarias finais
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destas axudas e ao abeiro do disposto no parágrafo segundo do artigo 19 da Lei 9/2007, de 13
de xuño, de Subvencións de Galicia e atendendo ao seu carácter singular, estas subvencións, en
calquera dos seus programas, outorgaranse no réxime de concorrencia competitiva, sen
establecer comparación entre as solicitudes, polo que a prelación na concesión de subvencións
será só temporal, outorgándose segundo a orde de entrada, sempre que as empresas ou
entidades beneficiarias reúnan os requisitos establecidos nas bases reguladoras e convocatoria
e exista crédito presupostario suficiente.
O servizo de Desenvolvemento Local e Emprego da Concellaría de Emprego, Economía.
Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos, será o encargado da revisión e tramitación das
solicitudes e, tras o informe da Comisión de Valoración, proporá a concesión ou denegación das
axudas á Xunta de Goberno Local.
A Xunta de Goberno Local será o órgano competente para conceder ou denegar as axudas, e o
seu acordo será publicado no Taboleiro de Edictos, no portal de transparencia do Concello de
Vigo, na páxina web do concello www.vigo.org e poderase notificar de xeito individual no correo
electrónico indicado na solicitude. As subvencións concedidas se remitirán á BDNS para a súa
publicación con indicación segundo o caso, da convocatoria, o programa e crédito presupostario
ao que se imputen, beneficiario/a, cantidade concedida e finalidade da subvención con expresión
dos distintos programas ou proxectos subvencionados.
En previsión do artigo 21.4 parágrafo 6 da Lei de Subvencións de Galicia, o expediente de
concesión de subvencións conterá o informe do órgano instrutor no que conste que da
información que ten no seu poder se desprende que os beneficiarios cumpren todos os
requisitos necesarios para acceder a elas.
4.2. Comisión de Valoración e Seguimento.
A Comisión de Valoración e Seguimento estará composta polos seguintes membros:
–O concelleiro de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos ou
persoa en quen delegue que actuará como Presidente.
–O xefe do servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, que actuará como secretario.
–Un/Unha técnico/a do servizo de Desenvolvemento Local e Emprego.
A comisión contará co voto de calidade do concelleiro, que será resolutivo.
O concelleiro delegado da área resolverá o nomeamento dos titulares e suplentes da referida
comisión.
O persoal técnico do servizo de Desenvolvemento Local e Emprego poderá realizar de oficio
cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos
datos en virtude dos cales deberá formularse a proposta de resolución.
Para as accións de control, seguimento e inspección a comisión poderá requirirlle á empresa ou
entidade beneficiaria a documentación necesaria co fin de comprobar que se cumpren as
condicións polas que se lle concedeu a subvención.
4.3. Criterios obxectivos de adxudicación
O procedemento de concesión das solicitudes presentadas será en réxime de concorrencia
competitiva, ao abeiro do disposto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
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de Galicia, sen establecer comparación entre as solicitudes, polo que a prelación na concesión
de subvencións será unicamente temporal, outorgándose as subvencións segundo a orde de
entrada, sempre que as entidades beneficiarias reúnan os requisitos determinados nestas Bases
reguladoras e convocatoria e exista crédito presupostario para iso.
BASE 5ª. PERDA DO DEREITO AO COBRO, RENUNCIA, NULIDADE E REINTEGRO.
RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
a) Perda do dereito ao cobro
O incumprimento por parte do/a beneficiario/a da subvención de calquera das obrigas, requisitos,
condicións e demáis circunstancias que produciron o seu outorgamento, a insuficiente
xustificación, así como a obtención concorrente doutras axudas compatibles ou incompatibles
dará lugar, en cada caso, á perda do dereito ao cobro da subvención, á redución da contía da
mesma ou ao reintegro total o parcial das cantidades percibidas máis os correspondentes xuros
de demora dende o momento do seu pagamento, sen menoscabo das sancións, que de ser o
caso, resulten esixibles.
b) Renuncia
O/a beneficiario/a poderá renunciar voluntariamente á subvención nas condicións que establece
a normativa legal de aplicación.
c) Nulidade, reintegro, infraccións e sancións
Canto ás causas de nulidade e anulabilidade do acordo de concesión das axudas e de reintegro
das mesmas estarase ao disposto no artigos 32 e 33 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia. En particular a percepción doutras axudas incompatibles coas que son
obxecto destas bases dará lugar ao reintegro da axuda municipal, cos correspondentes xuros de
mora desde o momento do seu pagamento, salvo que acredite, durante a tramitación do
procedemento de reintegro, a renuncia e devolución da axuda incompatible coa municipal.
Canto ás infraccións e sancións en que poidan incorrer os beneficiarios destas axudas e o
procedemento para a súa imposición estarase ao disposto no Título IV da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións e RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o seu
Regulamento nos seus preceptos básicos, ou no seu caso, o Título IV da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia e o RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o
Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
BASE 6ª. PUBLICIDADE
6.1. Publicidade da convocatoria e das bases reguladoras da concesión das axudas
As presentes Bases reguladoras e a convocatoria, cuxo contido responde ao disposto no art. 20
da Lei Xeral de Subvencións, publicarase conforme ao establecido no artigo 20.8 apartados a) e
b) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos principios
recollidos na Lei 19/2013 de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno, se publicarán, unha vez aprobadas, en:

•

As Bases reguladoras no BOP, no portal de transparencia e na páxina web do Concello
de Vigo (www.vigo.org).
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•

A Convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), no portal de
transparencia e na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org). A publicación do
extracto enviado á BDNS no Boletín Oficial da Provincia determinará o inicio do prazo
para a presentación de solicitudes.

Estas bases reguladoras, a convocatoria e os seus modelos normalizados para a presentación
de solicitudes facilitaranse na Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e
Relacións cos Sindicatos (Casa do Concello - 4ª planta), na páxina web www.vigo.org, e nas
dependencias de información do Concello de Vigo.
6.2. Publicidade das subvencións concedidas
Todas as axudas que se concedan serán publicadas na páxina web www.vigo.org, no Taboleiro
de Edictos e no portal de transparencia do Concello de Vigo e poderase notificar, de xeito
individual, no correo electrónico indicado na solicitude.
As subvencións concedidas se remitirán á BDNS para a súa publicación con indicación segundo
cada caso, da convocatoria, o programa e crédito presupostario ao que se imputen, beneficiario,
cantidade concedida e finalidade da subvención con expresión dos distintos programas ou
proxectos subvencionados.
A publicidade das axudas que se concedan ao amparo destas bases reguladoras e convocatoria
estará suxeita aos termos previstos no artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións
de Galicia.
Os traballadores por cuxa contratación se conceda a subvención serán informados de xeito
expreso, preciso e inequívoco pola Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e
Relacións cos Sindicatos, no prazo de tres meses a partir da recepción dos seus datos persoais,
do tratamento dos mesmos pola devandita concellería, responsable do tratamento; da finalidade
da súa obtención; do empresario que facilitou estes datos; do seu dereito a que non se fagan
públicos os seus datos persoais cando a publicación poda ser contraria ao respecto e salvagarda
do dereito ao seu honor, intimidade persoal e imaxe e da posibilidade de exercitar o dereito de
acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento da información nos termos previstos
na LO 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Os mesmos
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderán exercitar os empresarios
solicitantes das axudas.
6.3. Publicidade do financiamento público.
As empresas ou entidades beneficiarias das subvencións obxecto desta convocatoria deberán
poñer no seu local un cartel, de forma visible, informativo da súa participación na convocatoria
de ”AXUDAS Á CONTRATACIÓN E MELLORA DO EMPREGO DA MOCIDADE VIGUESA” do
Concello de Vigo. O modelo normalizado do cartel será subministrado polo servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego. E deberá manterse exposto, cando menos, ata o 31 de
marzo do 2018.
BASE 7ª. TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
Os datos das entidades solicitantes e os dos seus representantes serán incorporados aos
ficheiros municipais. A finalidade da súa recollida é a instrución do procedemento para a
concesión das subvencións obxecto das presentes bases reguladoras, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
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comprobación da actividade subvencionada e demáis actuacións previstas na normativa
reguladora das subvencións, en orden á conclusión do proceso de subvencións, polo que a súa
achega é obrigatoria.
Os referidos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 15/1999, do 13 de
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento o
Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego do Concello de Vigo.
BASE 8ª. NORMATIVA DE APLICACIÓN
A concesión destas axudas 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; polas
bases reguladoras que se conteñen na presente convocatoria, polas Bases de Execución dos
vixentes orzamentos municipais; as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto,
as normas de dereito privado.
BASE 9ª. DISPOSICIÓN ADICIONAL
As axudas que se concedan ao abeiro destas bases e convocatoria faranse con cargo á
asignación orzamentaria 2410 470 00 00 denominada Plan de emprego xuvenil do vixente
orzamento do ano 2017, por un importe total de 100.000,00 € (cen mil euros) que se distribuirán
segundo a modalidade de subvención:
A) Programa de incentivos para a transformación de contratos temporais en indefinidos
(Programa Indefinidos) cunha contía de 50.000,00€ (cincuenta mil euros) que se farán
efectivas con cargo á partida orzamentaria 2410 470 00 00 – Plan de emprego xuvenil.
B) Programa de incentivos á contratación (Programa Contratacións) cunha contía de
50.000,00€ (cincuenta mil euros) que se farán efectivos con cargo a partida orzamentaria
24110 470 00 00 – Plan de emprego xuvenil.
O crédito non liberado nalgún dos programas, poderá ser destinado a incrementar o importe das
axudas doutro programa á proposta da comisión de valoración e seguimento.
Unha vez esgotado o crédito presupostario existente, procederase a denegar as subvencións
que non poidan ser atendidas por falta de dispoñibilidade presupostaria. As solicitudes
denegadas por falta de crédito nunha convocatoria determinada, non causarán dereito nas
seguintes.
BASE 10ª. DISPOSICIÓN FINAL
O Concello de Vigo quedará exento de calquera responsabilidade civil, mercantil, laboral ou
calquera outra derivada das actuacións á que están obrigadas as persoas ou entidades
destinatarias das subvencións outorgadas.

CONVOCATORIA DAS AXUDAS Á CONTRATACIÓN E MELLORA DO EMPREGO
MOCIDADE VIGUESA 2017

DA
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Primeiro. Obxecto
O Concello de Vigo convoca o programa de ”AXUDAS Á CONTRATACIÓN E MELLORA DO
EMPREGO DA MOCIDADE VIGUESA” no marco da actuación municipal para o ano 2017,
co obxecto de servir de estímulo ao empresariado para a contratación dos mozos e mozas
do municipio de Vigo, favorecer o emprego estable e facilitar ás persoas novas a súa primeira experiencia laboral que permita mellorar o seu grado de empregabilidade e aprendizaxe
na contorna da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:
A) Programa de incentivos para a transformación de contratos temporais en indefinidos (Programa Indefinidos)
B) Programa de incentivos á contratación (Programa Contratacións)
Segundo. Beneficiarios
Poderán concorrer a esta convocatoria pública as entidades e empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, distintas da administración pública que soliciten axuda
para:
A) Programa Indefinidos, que comprenderá a transformación en indefinidos dos contratos
xa formalizados xunto coas súas prórrogas, de ser o caso, en calquera das modalidades
contractuais vixentes no período comprendido desde o 1 de xaneiro ata o 31 de xullo de
2017 realizados a persoas traballadoras menores de 30 anos, empadroadas no municipio de
Vigo para prestar servizos no mesmo.
A tales efectos entenderase que se produce a transformación dun contrato temporal en
indefinido nos casos nos que as modalidades de contratación se sucedan sen ruptura da
relación laboral coa empresa, incluídos aqueles supostos nos que o inicio da relación laboral
indefinida se produza o día seguinte ao do remate da vixencia do contrato temporal do que
trae causa.
Non se incentivará a transformación dos contratos temporais en indefinidos sempre que
transcorresen máis de 24 meses dende a súa celebración inicial, agás aquelas modalidades
temporais nas que a súa normativa permita unha duración superior a este prazo,
computándose todas as modalidades contractuais celebradas sen ruptura de continuidade.
B) Programa Contratacións, que comprenderá a contratación por conta allea de persoas
traballadoras menores de 30 anos desempregadas, inscritas como demandantes de
emprego na correspondente oficina do servizo Público de Emprego, empadroadas en Vigo,
para prestar servizos no mesmo, e que accedan ao seu primeiro emprego ou a súa
experiencia laboral sexa inferior a 365 días. Este programa comprenderá as contratacións
que se realicen desde o 1 de xaneiro ata o 31 de xullo de 2017 que resulten do proceso
de selección entre as candidaturas remitidas desde o servizo de Desenvolvemento Local e
Emprego do Concello de Vigo e desde o servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) aos
que, previamente, se lles presentará a correspondente oferta de emprego.
En ambos programas:
• A persoa traballadora pola que se solicita esta axuda reunirá a condición de menor de 30
anos na data da contratación ou da transformación da modalidade de contrato, así como
acreditará o seu empadroamento no municipio de Vigo, cando menos, desde o 1 de outubro de 2016.
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• As empresas verán incrementada ou diminuída a contía da axuda segundo as
características da persoa a contratar e a duración da xornada de traballo, e no Programa
Contratacións tamén terase en conta a duración do contrato de traballo.
• Consideraranse as contratacións a tempo parcial sempre que teñan unha duración
mínima, igual ou superior, de 20 horas semanais e, ademais, no Programa Indefinidos o
contrato inicial terá unha duración non inferior a 3 meses.
Terceiro. Réxime da convocatoria
A convocatoria realízase en réxime de concorrencia competitiva
Cuarto. Normativa e Bases reguladoras
Esta convocatoria réxese polas súas Bases, pola Lei 9/2007 do 13 de xuño, de Subvencións
de Galicia; a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o Real Decreto
887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, nos seus preceptos
básicos; a lexislación básica do Estado en materia de réxime local; os preceptos non
básicos da Lei 38/2003 e do Real Decreto 887/2006; as Bases de Execución do Orzamento
do Concello de Vigo para o ano 2017, as restantes normas de dereito administrativo e, no
seu defecto, as normas de dereito privado.
As Bases reguladoras aprobadas pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo serán
publicadas en https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/index.jsp?ide=0&lang=es, no Boletín
Oficial da Provincia e no portal de transparencia do Concello de Vigo.
Quinto. Contía
As axudas que se concedan ao abeiro desta convocatoria faranse con cargo á asignación
orzamentaria 2410 470 00 00 denominada Plan de emprego xuvenil dos orzamentos xerais
do Concello de Vigo, por un importe total de 100.000,00 € (cen mil euros) que se distribuirán
segundo a modalidade de subvención:
I) Programa de incentivos para a transformación de contratos temporais en
indefinidos (Programa Indefinidos) cunha contía de 50.000,00€ (cincuenta mil euros)
que se farán efectivas con cargo á partida orzamentaria 2410 470 00 00 – Plan de
emprego xuvenil.
II) Programa de incentivos á contratación (Programa Contratacións) cunha contía
de 50.000,00€ (cincuenta mil euros) que se farán efectivos con cargo a partida
orzamentaria 24110 470 00 00 – Plan de emprego xuvenil.
Unha vez esgotado o crédito presupostario existente, procederase a denegar as
subvencións que non poidan ser atendidas por falta de dispoñibilidade presupostaria. As
solicitudes denegadas por falta de crédito nunha convocatoria determinada, non causarán
dereito nas seguintes.
Sexto. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes e documentación complementaria correspondente
contarase desde o día seguinte á publicación do extracto desta convocatoria no Boletín
Oficial da Provincia, que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións
(BDNS) que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións, nos termos do
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art. 30 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas. e rematará o 8 de agosto de 2017.
As solicitudes poderán achegarse no Rexistro Xeral do Concello de Vigo ou en calquera dos
rexistros e oficinas que, ao respecto, establece o artigo artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Sétimo. Órganos competentes para a instrución, resolución do procedemento e
notificación
O servizo de Desenvolvemento Local e Emprego será o encargado de revisar e avaliar as
solicitudes e, tras o informe da Comisión de Valoración, fará a súa proposta de
outorgamento das axudas. No caso de documentación incompleta ou defectuosa, requirirase
ao solicitante para que a emende no prazo máximo de dez días, transcorrido o cal, teráselle
por desistido da súa solicitude, previa resolución.
O persoal técnico do servizo de Desenvolvemento Local e Emprego poderá realizar de oficio
cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación
dos datos en virtude dos cales deberá formularse a proposta de resolución.
A Xunta de Goberno Local, no prazo de cinco meses desde o remate do prazo de solicitude
destas axudas, será o órgano competente para conceder ou denegar as axudas.
A resolución do procedemento será publicada no taboleiro de edictos, no portal de
transparencia do Concello de Vigo e na páxina web do concello www.vigo.org e poderase
notificar de xeito individual ao solicitante.
Oitavo. Criterios de valoración
O procedemento de concesión das solicitudes presentadas será en réxime de concorrencia
competitiva, ao abeiro do disposto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, sen establecer comparación entre as solicitudes, polo que a
prelación na concesión de subvencións será unicamente temporal, outorgándose as
subvencións segundo a orde de entrada, sempre que as entidades beneficiarias reúnan os
requisitos determinados nestas Bases reguladoras e convocatoria, e exista crédito
presupostario para iso.
Noveno. Outros datos
As bases reguladoras, a convocatoria e os seus modelos normalizados para a presentación
de solicitudes facilitaranse na Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e
Relacións cos Sindicatos (Casa do Concello - 4ª planta), na páxina web www.vigo.org, e nas
dependencias de información do Concello de Vigo.
Os adxudicatarios das axudas terán un prazo de dez días a contar desde o seguinte ao da
súa notificación para presentar a documentación xustificativa da subvención e poder tramitar
o seu pagamento.
Décimo. Publicación
As presentes Bases reguladoras e a convocatoria, cuxo contido responde ao disposto no art.
20 da Lei Xeral de Subvencións, publicarase conforme ao establecido no artigo 20.8 apartados a) e b) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos
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principios recollidos na Lei 19/2013 de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, se publicarán, unha vez aprobadas, en:
• As Bases reguladoras no BOP, no portal de transparencia e na páxina web do Concello de
Vigo (www.vigo.org).
• A Convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), no portal de transparencia e na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org). A publicación do extracto enviado á BDNS no Boletín Oficial da Provincia determinará o inicio do prazo para a presentación
de solicitudes.
EXTRACTO CONVOCATORIA DAS AXUDAS Á CONTRATACIÓN E MELLORA DO EMPREGO
DA MOCIDADE VIGUESA 2017
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode
consultarse
na
Base
de
Datos
Nacional
de
Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro. Beneficiarios
Poderán concorrer a esta convocatoria pública as entidades e empresas privadas,
independentemente da súa forma xurídica, distintas da administración pública que soliciten
axuda para:
A) Programa de incentivos para a transformación de contratos temporais en indefinidos
(Programa Indefinidos), que comprenderá a transformación en indefinidos dos contratos xa
formalizados xunto coas súas prórrogas, de ser o caso, en calquera das modalidades
contractuais vixentes no período comprendido desde o 1 de xaneiro ata o 31 de xullo de 2017
realizados a persoas traballadoras menores de 30 anos, empadroadas no municipio de Vigo para
prestar servizos no mesmo.
A tales efectos entenderase que se produce a transformación dun contrato temporal en
indefinido nos casos nos que as modalidades de contratación se sucedan sen ruptura da
relación laboral coa empresa, incluídos aqueles supostos nos que o inicio da relación laboral
indefinida se produza o día seguinte ao do remate da vixencia do contrato temporal do que trae
causa.
Non se incentivará a transformación dos contratos temporais en indefinidos sempre que
transcorresen máis de 24 meses dende a súa celebración inicial, agás aquelas modalidades
temporais nas que a súa normativa permita unha duración superior a este prazo, computándose
todas as modalidades contractuais celebradas sen ruptura de continuidade.
B) Programa de incentivos á contratación (Programa Contratacións), que comprenderá a
contratación por conta allea de persoas traballadoras menores de 30 anos desempregadas,
inscritas como demandantes de emprego na correspondente oficina do servizo Público de
Emprego, empadroadas en Vigo, para prestar servizos no mesmo, e que accedan ao seu
primeiro emprego ou a súa experiencia laboral sexa inferior a 365 días. Este programa
comprenderá as contratacións que se realicen dende o inicio do prazo de presentación de
solicitudes destas axudas ata o 31 de xullo de 2017, que resulten do proceso de selección
entre as candidaturas remitidas desde o servizo de Desenvolvemento Local e Emprego do
Concello de Vigo e desde o servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) aos que,
previamente, se lles presentará a correspondente oferta de emprego.
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En ambos programas:
• A persoa traballadora pola que se solicita esta axuda reunirá a condición de menor de 30
anos na data da contratación ou da transformación da modalidade de contrato, así como
acreditará o seu empadroamento no municipio de Vigo, cando menos, desde o 1 de outubro de
2016.
• As empresas verán incrementada ou diminuída a contía da axuda segundo as características
da persoa a contratar e a duración da xornada de traballo, e no Programa Contratacións tamén
terase en conta a duración do contrato de traballo.
• Consideraranse as contratacións a tempo parcial sempre que teñan unha duración mínima,
igual ou superior, de 20 horas semanais e, ademais no Programa Indefinidos o contrato inicial
terá unha duración non inferior a 3 meses.
Segundo. Obxecto
Mediante o presente acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo convócanse
subvencións para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de ”Axudas
á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa” no marco da actuación municipal
para o ano 2017, co obxecto de servir de estímulo ao empresariado para a contratación dos
mozos e mozas do municipio de Vigo, favorecer o emprego estable e facilitar ás persoas novas a
súa primeira experiencia laboral que permita mellorar o seu grado de empregabilidade e
aprendizaxe na contorna da empresa, a través dos seguintes programas de axudas:
A) Programa de incentivos para a transformación de contratos temporais en indefinidos
(Programa Indefinidos)
B) Programa de incentivos á contratación (Programa Contratacións)
Terceiro. Bases reguladoras
Bases reguladoras aprobadas pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo de
dd/mm/aaaa, e publicadas en https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/index.jsp?ide=0&lang=é.
Cuarto. Contía
As axudas que se concedan ao abeiro desta convocatoria faranse con cargo á asignación
orzamentaria 2410 470 00 00 denominada Plan de emprego xuvenil dos orzamentos xerais do
Concello de Vigo, por un importe total de 100.000,00 € (cen mil euros) que se distribuirán
segundo a modalidade de subvención:
A) Programa de incentivos para a transformación de contratos temporais en indefinidos
(Programa Indefinidos) cunha contía de 50.000,00€ (cincuenta mil euros) que se farán
efectivas con cargo á partida orzamentaria 2410 470 00 00 – Plan de emprego xuvenil.
B) Programa de incentivos á contratación (Programa Contratacións) cunha contía de
50.000,00€ (cincuenta mil euros) que se farán efectivos con cargo a partida orzamentaria 2410
470 00 00 – Plan de emprego xuvenil.
Unha vez esgotado o crédito presupostario existente, procederase a denegar as subvencións
que non poidan ser atendidas por falta de dispoñibilidade presupostaria. As solicitudes
denegadas por falta de crédito nunha convocatoria determinada, non causarán dereito nas
seguintes.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
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O prazo de presentación de solicitudes e documentación complementaria correspondente
contarase desde o día seguinte á publicación do extracto desta convocatoria no Boletin Oficial da
Provincia, que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) que
opera como sistema nacional de publicidade de subvencións, nos termos do art. 30 Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. e
rematará o 8 de agosto de 2017.
As solicitudes poderán achegarse no Rexistro Xeral do Concello de Vigo ou en calquera dos
rexistros e oficinas que, ao respecto, establece o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Sexto. Outros datos
As bases reguladoras, a convocatoria e os seus modelos normalizados para a presentación de
solicitudes facilitaranse na Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e
Relacións cos Sindicatos (Casa do Concello - 4ª planta), na páxina web www.vigo.org, e nas
dependencias de información do Concello de Vigo.

7(367).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
“ASOCIACIÓN REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS
DE VIGO” PARA O APOIO AO SEU PROGRAMA DE ACTIVIDADES QUE
REALIZARÁ DURANTE O ANO 2017. EXPTE. 7559/224.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 31/03/17, e o
informe de fiscalización do 20/04/17, dáse conta do informe-proposta de data
21/04/17, asinado pola xefa do Servizo de Igualdade, a Concelleira delegada de dito
Servizo e o concelleiro de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
A Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero e a Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres e homes imponlles aos poderes públicos que establezan medidas explícitas e
accións positivas para acadar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes e para a
prevención e o tratamento da violencia de xénero.
A cidade de Vigo conta cunha rede de servizos e recursos específicos para as mulleres. Por
unha banda, existe un centro de atención global e específica á muller, que é o Centro
Municipal de Información dos Dereitos da Muller, onde diferentes profesionais reciben as
demandas e traballan directa e planificadamente coas mulleres e unha rede de acollemento
formada polo Centro de Emerxencia e por tres vivendas de protección para mulleres vítimas
de violencia de xénero. Por outra banda, Vigo é unha cidade historicamente estruturada en
barrios cunha dinámica e servizos comunitarios propios e descentralizados (culturais,
asociativos, de saúde...), onde as mulleres teñen representatividade formal e informal na
vida cotiá do barrio a través de asociacións de base que lles permiten o coñecemento a
fondo da realidade.
Desde o ano 1997 un grupo de mulleres vinculadas ao movemento veciñal ven traballando
de xeito solidario na prevención e axuda ás mulleres maltratadas. No mes de novembro de
2003, esta rede de mulleres constitúese nunha Asociación independente e autónoma baixo
o nome “Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo”
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formalizando a súa inscrición no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia e do Concello
de Vigo.
Esta asociación a forman un grupo organizado de mulleres vinculadas ás asociacións
veciñais que apoian e acompañan ás mulleres no proceso de concienciación e ruptura cos
malos tratos, constituíndose nun referente social de denuncia e de mobilización contra a
violencia de xénero. As mulleres que forman parte da rede traballan de xeito voluntario
como mediadoras e reciben unha formación específica impartida por profesionais do ámbito
psico-social, xurídico, e policial.
Os fins da Rede de mulleres veciñais como contemplan os seus estatutos son entre outros:
.- Traballar na prevención dos malos tratos
.- Asistir ás mulleres maltratadas en todas as situacións que sexa necesario
.- Difundir os valores de igualdade entre as persoas sen discriminación por razón de xénero,
defender os dereitos e intereses das mulleres maltratadas.
.- Potenciar o benestar social e a calidade de vida das mulleres realizando os estudios e
propoñendo as medidas políticas precisas aos órganos da administración.
Considerando que os seus fins cumpren os obxectivos da concellería de Igualdade a prol da
igualdade de oportunidades e, máis especificamente, contra a violencia que sofren as
mulleres, valórase oportuno que o Concello de Vigo apoie esta iniciativa social baixo a
fórmula dun convenio de colaboración cuxo obxecto sexa apoiar os proxectos da
Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo que se enmarcan nas
súas catro áreas de traballo:
- Área de apoio e acompañamento a mulleres en proceso de violencia de xénero, proxecto
“Sororidade”.
- Área de reincorporación psico-social, proxecto “Activas”
- Área de concienciación, prevención e denuncia social, proxecto “Visibles”
- Área de formación, proxecto “Con perspectiva de xénero”
A finalidade, obxectivos, actividades a realizar, orzamento e persoal adscrito a cada área
están descritos pormenorizadamente na memoria “Programa actividades 2017” que a
entidade presenta ao Concello e que se incorpora como Anexo I neste expediente.
A insuficiente capacidade económica desta entidade sen ánimo de lucro para facer fronte
aos gastos xerados polo comezo das accións obxecto deste convenio motiva a concesión á
entidade beneficiaria da axuda dun anticipo do 30% da subvención que se concede.
Ao tratarse dunha entidade non lucrativa que desenvolve programas de acción social non
procede a constitución de garantías, tal e como recolle o apartado d) do artigo 42.2
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
O réxime xurídico no que se enmarca este proxecto de colaboración é conforme co disposto
na normativa autonómica sobre subvencións Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de
Galicia, a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o seu regulamento de
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desenvolvemento, RD 887/2006, de 21 de xullo, así como as Bases de execución do
orzamento vixente do Concello de Vigo.
Atendendo á instrución 1/2014 de Intervención Xeral en relación á aplicación da 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, en relación coa
citada Lei 27/2013, este servizo xestor informa de que as actuacións que esta concellería
vai realizar baixo este expediente administrativo consisten en actuacións xa establecidas
pola concellería de Igualdade en exercicios anteriores e con cargo á mesma partida
presupostaría “Convenio asoc. Rede mulleres contra os malos tratos” 2311 4890004,
tramitando en anos anteriores expedientes similares, sirva como exemplo: 5413/224 do
2012 e 5856/224 do 2013. Polo exposto anteriormente xustifícase a continuidade que
require a norma.
Atendendo á observación realizada polo Servizo de Fiscalización no informe emitido en data
20.04.2017, este servizo xestor procede a rectificar a cláusula decimo cuarta “Réxime de
infraccións e sancións”.
Por isto, e previos os preceptivos informes de Asesoría Xurídica e de Intervención Xeral,
proponse á Xunta de Goberno Local:
“1º. Aprobar a sinatura do Convenio de colaboración entre a “Asociación Rede de Mulleres
Veciñais contra os malos tratos de Vigo” e o Concello de Vigo para o apoio ao seu
programa de actividades que realizará durante o ano 2017.
2º. Autorizar o gasto de 30.300,00€ (trinta mil trescentos euros) con cargo á partida
presupostaria “Convenio coa Asociación Rede de mulleres veciñais contra os malos tratos
de Vigo para o apoio á Rede de Mediadoras” 2311 4890004 do orzamento vixente para
facer fronte aos gastos derivados da execución do presente convenio.
3º. Aprobar o texto, que de seguido se di:
“ Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dous mil dezasete
REUNIDAS
Dunha parte, don Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde do Concello de Vigo.
Doutra, dona María Rosario Otero Rodríguez, como presidenta da asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, con CIF nº G36928646 e enderezo social na
rúa Oliva, 12 Vigo, na representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos e da
certificación da súa secretaría que figura na documentación do expediente núm. 7559- 224.
Tendo, daquela, as persoas comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente convenio
MANIFESTAN
I. Que desde o ano 1997 un grupo de mulleres vinculadas ao movemento veciñal ven traballando de xeito solidario na prevención e axuda ás mulleres maltratadas. No mes de novembro de 2003, esta rede de mulleres constitúese nunha Asociación independente e autó-

S.ord. 27.04.17

noma baixo o nome “Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo”
formalizando a súa inscrición no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia e do Concello
de Vigo.
Esta asociación a forman un grupo organizado de mulleres vinculadas ás asociacións veciñais que apoian e acompañan ás mulleres no proceso de concienciación e ruptura cos malos tratos, constituíndose nun referente social de denuncia e de mobilización contra a violencia de xénero. As mulleres que forman parte da rede traballan de xeito voluntario como mediadoras e reciben unha formación específica impartida por profesionais do ámbito psico-social, xurídico, e policial.
Os fins da Rede de mulleres veciñais, como contemplan os seus estatutos, son entre outros:
.- Traballar na prevención dos malos tratos
.- Asistir ás mulleres maltratadas en todas as situacións que sexa necesario
.- Difundir os valores de igualdade entre as persoas sen discriminación por razón de xénero,
defender os dereitos e intereses das mulleres maltratadas.
.- Potenciar o benestar social e a calidade de vida das mulleres realizando os estudios e
propoñendo as medidas políticas precisas aos órganos da administración.
II. Que o Concello de Vigo conta cunha rede de servizos e recursos específicos para as mulleres. Por unha banda, existe un centro de atención global e específica á muller, que é o
Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller, onde diferentes profesionais reciben as demandas e traballan directa e planificadamente coas mulleres e unha rede municipal de acollemento, formada polo Centro de Emerxencia e por tres vivendas de protección
para mulleres vítimas de violencia de xénero. Por outra banda, Vigo é unha cidade historicamente estruturada en barrios cunha dinámica e servizos comunitarios propios e descentralizados (culturais, asociativos, de saúde...), onde as mulleres teñen representatividade formal
e informal na vida cotiá do barrio a través de asociacións de base que lles permiten o coñecemento a fondo da realidade.
Considerando que os seus fins cumpren os obxectivos da concellería de Igualdade a prol da
igualdade de oportunidades e, máis especificamente, contra a violencia que sofren as
mulleres, valórase oportuno que o Concello de Vigo apoie esta iniciativa social baixo a
fórmula dun convenio de colaboración.
III. Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 2311 4890004
prevé nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 30.300,00€, a favor
da Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os malos tratos de Vigo .
IV. Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para
canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración
concedente, as intervintes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da
concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é apoiar a realización dos proxectos da
Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo que se enmarcan nas
súas catro áreas de traballo:
- Área de apoio e acompañamento a mulleres en proceso de violencia de xénero, proxecto
“Sororidade”.
- Área de reincorporación psico-social, proxecto “Activas”
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- Área de concienciación, prevención e denuncia social, proxecto “Visibles”
- Área de formación, proxecto “Con perspectiva de xénero”
A finalidade, obxectivos, actividades a realizar, orzamento e persoal adscrito a cada área
están descritos pormenorizadamente na memoria “Programa actividades 2017” que se
incorpora como Anexo I neste expediente.
V.- Que a Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo non está incursa en prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións
de Galicia, segundo resulta da declaración responsable que forma parte deste convenio
como Anexo III.
VI. Que a Asociación áchase ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade
Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das certificacións que figuran no expediente.
VII. Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade da Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os
Malos Tratos de Vigo , o Concello de Vigo e dita asociación conveñen a súa colaboración
no ámbito da promoción da igualdade e a concesión da referida subvención en base aos seguintes.
PACTOS
PRIMEIRO.- OBXECTO
O obxecto deste convenio é apoiar á Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos
Tratos de Vigo nas labores de acompañamento ás mulleres vítimas de violencia de xénero,
no apoio á formación continua das mediadoras da Rede que realizan ditos acompañamentos así como ás xornadas informativas para a incorporación de novas integrantes voluntarias. Asemade, no marco desta subvención inclúense os proxectos que a entidade beneficiaria realizará no 2017 e que se enmarcan nas súas catro áreas de traballo:
- Área de apoio e acompañamento a mulleres en proceso de violencia de xénero, proxecto
“Sororidade”.
- Área de reincorporación psico-social, proxecto “Activas”
- Área de concienciación, prevención e denuncia social, proxecto “Visibles”
- Área de formación, proxecto “Con perspectiva de xénero”
A finalidade, obxectivos, actividades a realizar, orzamento e persoal adscrito a cada área
están descritos pormenorizadamente na memoria “Programa actividades 2017” que se
incorpora como Anexo I neste expediente.
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As accións prioritarias obxecto deste convenio están dirixidas a todas as mulleres de Vigo
que sofren violencia de xénero e que manifesten o seu desexo de ser axudadas pola Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo.
Un dos obxectivos perseguidos pola Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de
Vigo é o fortalecemento persoal da vítima paliando a soidade e angustia, transmitíndolles
apoio e confianza, co fin de acadar a integración da muller en todos os ámbitos da vida.
SEGUNDO.- OBRIGAS DA BENEFICIARIA
1. A Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo comprométese a
colaborar coa concellería de Igualdade no marco deste convenio e dotar ás mulleres voluntarias da entidade de aqueles mecanismos sociais de apoio a vítima, para acompañar ós casos de vítima de violencia de xénero; especialmente ó colectivo de mulleres usuarias da
rede municipal de acollemento: Centro de Emerxencia e vivendas de protección, xa que estas mulleres deron un paso de vital importancia para saír dunha situación de violencia e agora necesitan o máximo apoio e reforzo para superar esta difícil situación. A Rede de Mulleres Veciñais, como organización non lucrativa, comprométese ademais, co colectivo de referencia (mulleres usuarias dos dispositivos de acollemento), ampliar as súas competencias a
todo tipo de acompañamentos como poden ser: consultas médicas, actividades de lecer, sociais, relacionais, comunicativas, etc.
Procederase á atención e acompañamento necesario aínda que as mulleres non sexan veciñas de Vigo nos casos derivados polo servizo municipal do Centro Municipal de Información dos Dereitos das Mulleres.
2. Derivar a todas as beneficiarias dos acompañamentos que realice a entidade beneficiaria
ao Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller (CIM), servizo adscrito á Concellería de Igualdade do Concello de Vigo, servizo responsable de ofrecer e garantir a información e o asesoramento social, xurídico e psicolóxico ás mulleres vítimas de violencia de xénero.
3. Comunicar á Concellería de Igualdade con carácter semanal, a relación de mulleres atendidas na rede de acompañamento, indicando na comunicación: nome completo, DNI/NIE ,
enderezo e teléfono/s de contacto.
4. Achegar trimestralmente á Concellería de Igualdade as “Fichas individuais mensuais das
destinatarias da acción” segundo modelo do Anexo IV, debidamente cubertas e asinadas
pola beneficiaria, polas persoas voluntarias que realizaron os acompañamentos e pola responsable do programa na entidade.
5. Dar adecuada publicidade ao financiamento municipal da actividade subvencionada mediante a inserción en lugar visible do logo do Concello de Vigo e a lenda “Colabora Concellería de Igualdade- Concello de Vigo” en canto material escrito e audiovisual se empregue.
É obriga da beneficiaria difundir esta colaboración en todos os actos e actividades que realice no 2017 e que se enmarquen no programa de actividades 2017 incorporado como Anexo
I, incluída a paxina web, blog e redes sociais propias. Para acadar este fin deberá cumprir
co estipulado na cláusula oitava “Publicidade”.
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6. Asumir todo o concernente á organización xeral das actividades obxecto do convenio,
achegando a infraestrutura e o equipo humano necesario para tal fin.
7. Asumir todos os gastos que se deriven da organización destas actividades e obter todos
os permisos e autorizacións para a súa realización.
8. Garantir o dereito á confidencialidade das beneficiarias incluíndo unha cláusula de confidencialidade nas persoas que traballen ou colaboren na Asociación.
9. Todas as actividades desenvolvidas pola Asociación na execución deste convenio deberán estar amparadas ou cubertas de toda clase de continxencias derivadas da referida execución, por efecto dela ou con ocasión da mesma; a través das necesarias relacións de aseguramento, social ou privado, que contemplen a asistencia sanitaria, accidentes de traballo
e demais prestacións do sistema de seguridade social así como da posible responsabilidade
civil.
10. A persoa ou persoal que preste servizos na Asociación Rede de Mulleres Veciñais non
manterá relación laboral nin contractual co Concello de Vigo.
11. As obrigas da Asociación rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo,
como beneficiaria da axuda, serán, ademais das estipuladas nos apartados anteriores, as
consignadas no artigo 11 da Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de
xullo, polo que se aproba o Regulamento da citada Lei.
TERCEIRO.- OBRIGAS DO CONCELLO DE VIGO
O Concello de Vigo, pola súa parte comprométese a:
1. Aportar a documentación técnica precisa como a guía de recursos e a atención profesional especializada (psicolóxica, xurídica e social) a través do persoal do Centro Municipal de
Información dos Dereitos da Muller.
2. Conceder directamente á Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos
de Vigo, unha subvención por importe de 30.300,00€ co obxecto de coadxuvar o financiamento da colaboración no ámbito da promoción da igualdade e do tratamento contra a violencia de xénero.
CUARTO.- COMPATIBILIDADE DA AXUDA
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.
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En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
QUINTO.- PAGAMENTO DA AXUDA
1. O Concello de Vigo abonará o importe da axuda en tres partes:
a) A primeira, por importe de 9.090,00€ coa firma do presente convenio, anticipo motivado
para facer fronte aos gastos xerados polo comezo das accións desta entidade sen ánimo de
lucro.
b) A segunda por importe de 10.605,00€ no mes de xuño, previa a entrega do informe de
avaliación das actividades e xustificantes orixinais de gasto polo importe a aboar.
c) A terceira por importe de 10.605,00€ no mes de decembro previa a certificación do departamento de igualdade acreditando o cumprimento do convenio unha vez se achegue a memoria anual da asociación e xustificantes orixinais de gasto do resto da subvención pendente de xustificar.
2. Antes de proceder a cada pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ao corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedora por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
3. Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada
as actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da
subvención na mesma proporción .
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que
se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
SEXTO.- SUBCONTRATACIÓN
A beneficiaria poderá subcontratar con terceiros ata un 80% do importe da actividade subvencionada.
A entidade non pode concertar con terceiros/as a execución das actividades que constitúen
a prestación voluntaria e solidaria dos acompañamentos ás mulleres vítimas de violencia. A
beneficiaria está autorizada a concertar con terceiros/as as actividades que non sexan prestacións de carácter persoal, como son: actividades de formación, desprazamentos, publicidade..., segundo o previsto no artigo 29 da Lei Xeral de Subvencións.
Non poderán ser subcontratistas as persoas ou entidades a que se refire o apartado 7 do artigo 27 da Lei de subvenciones de Galicia.
SÉTIMO.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO
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Para o seguimento e avaliación do presente convenio de colaboración establécese unha comisión de seguimento e avaliación que, presidida pola concelleira de Igualdade estará formada, previo nomeamento da Presidenta, por:
● A presidenta e coordinadora da Rede de Mulleres Veciñais contra os malos tratos de
Vigo ou persoas en quen deleguen.
● A xefa do servizo de Igualdade ou técnica de Igualdade na que delegue.
● Unha técnica do servizo de Igualdade.
Actuará como secretaria delegada unha das vogais da comisión que se designará para tal
fin.
OITAVO.- PUBLICIDADE
1. Atendendo ao establecido pola Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do
Sector Público e outras medidas de reforma administrativa que modificou o réxime xurídico
da Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) contido no artigo 20 da Lei 38/2003, de
17 de novembro, Xeral de Subvencións o Concello de Vigo rexistrará e daralle publicidade
deste convenio na BDNS e no Portal de Transparencia do Concello de Vigo.
2. A beneficiaria deberá dar adecuada publicidade ao financiamento municipal da actividade
subvencionada mediante a inserción en lugar visible do logo do Concello de Vigo e a lenda
“Colabora Concellería de Igualdade- Concello de Vigo” en canto material escrito e audiovisual se empregue.
É obriga da beneficiaria difundir esta colaboración en todos os actos e actividades que realice no 2017 e que se enmarquen no programa de actividades 2017, incorporado como
Anexo I a este convenio. Para acadar este fin, a beneficiaria colocará en lugar visible para o
público un cartel que identifique ao Concello de Vigo e a Concellería de Igualdade e indique
que o acto/actividade que se está a realizar está financiado polo Concello de Vigo. Esta difusión tamén se fará extensiva á paxina web, blog e/ou redes sociais propios da beneficiaria.
A beneficiaria enviará á Concellería de Igualdade coa suficiente antelación a proposta de
imaxe, texto e medidas do cartel para ser aprobado previamente polo Concello. Esta difusión da financiación municipal deberá acreditarse documentalmente na memoria semestral
e anual que presente a beneficiaria (anuncios prensa, imaxes das actividades coa acreditación da colaboración municipal, capturas de pantalla da web e redes sociais, etc.)
NOVENO.- XUSTIFICACIÓN
1. Prazo: antes do 10 de decembro de 2017, a beneficiaria deberá xustificar o cumprimento
da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos.
2. A memoria xustificativa deberá conter a seguinte documentación:
a) A xustificación do gasto imputable ao programa subvencionado deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con copias das facturas polo resto do orzamento. Se poderá substituír a presentación de copias de facturas polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun balance que abarque a totalidade do gasto ou por unha certificación que acredite que o programa ou actividade que foi obxecto da
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subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total foi de 37.300,00€ (gasto total
do proxecto segundo reflicte o orzamento presentado pola entidade).
A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a declaración
das actividades realizadas e dos gastos incorridos, tal e como se indica no parágrafo anterior xunto cunha relación de todos os xustificantes de pago dos gastos incorridos que fosen
financiados coa axuda concedida nesta convocatoria acompañando as facturas ou documentos de valor probatorio equivalente á contía da subvención concedida. Ademais, a entidade deberá declarar o importe, procedencia e a aplicación dos fondos propios e outras
subvencións ou recursos que financiarán tamén a actividade subvencionada.
As facturas, que serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o IVE, estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán
facturas fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas
no RD 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación en vigor desde o 1 de xaneiro de 2013. Nestas facturas se
computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito
imposto. Non será preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de forma expresa que os pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con anterioridade ao
proceso de xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da
subvención e si o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia
do xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención procederá á devolución do orixinal.
A axuda do Concello de Vigo incluirá tanto os consumos (teléfono, luz, distribución postal)
como o abono de salarios, material funxible, xestoría, seguros, publicidade e os gastos de
formación e desprazamento das mediadoras, atendendo ao especificado no orzamento elaborado pola entidade para o ano 2017. Anexo II.
Os custos indirectos formarán parte da xustificación da subvención, sempre que se imputen
á actividade subvencionada na parte que razoablemente corresponda de acordo cos principios e normas de contabilidade xeralmente admitidas e, en todo caso, na medida na que tales custos correspondan ao período no que efectivamente se realiza a actividade.
b) Anexo IV “ Fichas individuais mensuais das destinatarias da acción”. Neste anexo deberá
constar todos os acompañamentos realizados ás usuarias destinatarias do programa no período subvencionado e deberá vir firmado por cada unha das destinatarias, polas persoas
voluntarias que realizasen o acompañamento e conformado pola responsable do programa
na entidade beneficiaria.
Este anexo entregarase con carácter trimestral na Concellería de Igualdade, cuxo persoal
acusará recibo de dita documentación.
c) Unha memoria semestral e outra anual, ao remate do período subvencionable, en soporte impreso e dixital, que reflictan dun xeito cuantitativo e cualitativo todas as actividades
realizadas no marco deste convenio e que se identifican no Anexo I deste convenio. As mu-
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lleres vítimas de violencia de xénero atendidas no marco deste programa de colaboración
serán as identificadas no Anexo IV.
DÉCIMO. - GASTOS SUBVENCIONABLES
Serán gastos subvencionables os que se realicen desde o 10 de decembro de 2016 ata o 9
de decembro de 2017 e de xeito indudable respondan á natureza da actividade subvencionada, atendendo ao especificado no orzamento elaborado pola entidade para o ano 2017 e
que forma parte deste convenio como Anexo II.
A axuda do Concello de Vigo incluirá tanto os consumos (teléfono, luz, distribución postal)
como o abono de salarios, material funxible, xestoría, seguros, publicidade e os gastos de
formación e desprazamento das mediadoras, atendendo ao especificado no orzamento elaborado pola entidade para o ano 2017. Anexo II.
DÉCIMO PRIMEIRO.- COMPROBACIÓN DA SUBVENCIÓN
A axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que determinou a concesión desta, será comprobada polos servizos
da Concellería de Igualdade. A xefa do servizo de Igualdade emitirá informe ao respecto
acreditando o cumprimento do convenio ou facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada. O informe do órgano xestor incorporarase á
conta xustificativa.
DÉCIMO SEGUNDO .- OBRIGA DE INFORMACIÓN
A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola concellería de
Igualdade e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no
exercizo das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
DÉCIMO TERCEIRO.- PÉRDIDA DO DEREITO AO COBRO, NULIDADE E REINTEGRO
DA AXUDA
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 Lei de subvencións de Galicia.
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 CUARTO.- RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención á que
se refire este convenio e o procedemento para a súa imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do Procedemento administrativo común das Administracións Públicas.
DÉCIMO QUINTO.- TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
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1.- A beneficiaria está informada de que que os seus datos serán incorporados aos ficheiros
municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade
subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en orden á
conclusión do proceso subvencionable, polo que a súa achega é obrigatoria.
3.- Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 15/1999, do 13
de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Igualdade do Concello de Vigo.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante a Concellería de Igualdade do Concello de Vigo.
DÉCIMO SEXTO.- NORMATIVA DE APLICACIÓN
A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 9/2007 do 13
de xuño, de subvencións de Galicia; a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o Real Decreto 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento,
nos seus preceptos básicos; a Lei 15/2014 de 16 de setembro, de racionalización do Sector
Público e outras medidas de reforma administrativa; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos
pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución do orzamento municipal
para o exercicio 2017 e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as
normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en
Vigo, _________________ de 2017.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
8(368).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A
EXECUCIÓN DO PROXECTO DE INTERVENCIÓN DE APOIO FAMILIAR COAS
USUARIAS DA REDE MUNICIPAL DE VIVENDAS DE PROTECCIÓN PARA
MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO. EXPTE. 7638/224.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 71/04/17, e o
informe de fiscalización do 20/04/17, dáse conta do informe-proposta de data
7/04/17, asinado pola xefa do Servizo de Igualdade, a Concelleira delegada de dito
Servizo e o concelleiro de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
A Lei Orgánica Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral
contra a violencia de xénero establece que as Corporacións locais organizarán os servizos
de asistencia social integral que responderán aos principios de atención permanente, actuación urxente e especialización de prestacións e multidisciplinariedade profesional.
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A Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes imponlles aos poderes públicos que establezan medidas explícitas e accións positivas para
acadar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes.
Atendendo á instrución 1/2014 de Intervención Xeral en relación á aplicación da 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, en relación coa citada Lei 27/2013, este servizo xestor informa de que as actuacións que esta concellería vai
realizar baixo este expediente de contratación consisten en actuacións xa establecidas pola
concellería de Igualdade en exercicios anteriores e con cargo á mesma partida presupostaria:“IV Plan de Igualdade Municipal” 23112279906, plan que xa está vixente desde o exercicio 2009 polo que se xustifica a continuidade que require a norma.
A Concellería de Igualdade conta con recursos específicos para a atención de mulleres vítimas de violencia de xénero entre os que destaca o Centro Municipal de Información dos Dereitos da muller (CMIDM) e a rede municipal de vivendas de protección para mulleres maltratadas. Estes servizos mencionados compleméntanse e coordínanse co Centro de Emerxencia que xestiona o Consorcio Galego de Servizos Sociais e Igualdade conveniado co
Concello de Vigo.
As tres vivendas municipais de protección están emprazadas en distintas zonas da cidade e
son centros de servizos sociais autorizados pola Xunta de Galicia, que a Concellería de
igualdade destina á finalidade de acoller temporalmente a mulleres maltratadas e persoas
delas dependentes que carezan de suficientes recursos económicos e persoais para afrontar a ruptura de vínculos co agresor. A estadía é temporal e, durante a súa estancia, se ofre ce ás mulleres a axuda e o apoio dunha educadora familiar que contribúe a que as mulleres
beneficiarias da rede consigan as ferramentas e os recursos necesarios para levar adiante
unha vida independente e autónoma e un afastamento do contexto de violencia.
O obxecto do presente convenio comprende fundamentalmente o desenvolvemento dun
proxecto de intervención e apoio familiar coas mulleres vítimas de violencia de xénero acollidas nas vivendas municipais de protección que permita que cando remate o período establecido de cesión da vivenda municipal, a usuaria teña conseguido ou mellorado as habilidades persoais, recursos económicos e sociais que lle permitan establecer unha vida independente e autónoma xunto cos seus fillos e fillas dependentes.
No expediente non se fai ningunha referencia ao enderezo das vivendas que integran a rede
municipal por razóns obvias de seguridade e protección das mulleres acollidas e das súas
fillas e fillos. Non obstante, para a súa identificación municipal cómpre indicar que os números de identificación que reflicten cada unha das autorizacións de inicio de actividade como
centros de servizos sociais son as seguintes: E-638-C-6; E-638-C-7 e E-638-C-8.
Evitar a difusión do emprazamento desta rede é unha das principais razóns que motivan a
non cinguir concorrencia pois a concorrencia implicaría difundir máis do estritamente necesario a existencia desta rede. Aínda que non se facilitasen os enderezos das vivendas, a concorrencia implicaría dar difusión á rede, feito que este servizo non valora nada conveniente
pois a pretensión é que esta rede de acollida sexa o máis “secreta” posible, pois é evidente
que cantas máis persoas coñezan a súa existencia máis doado é para os agresores coñecer
os enderezos da mesma e pór en perigo ás mulleres e persoas delas dependentes. Estes
mesmos motivos son os que nos aconsellan celebrar o convenio coa Asociación Mulleres
Progresistas en concreto, e non con outra entidade, pois esta é unha asociación sen ánimo
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de lucro, que ten unha ampla traxectoria de traballo na cidade a prol da defensa dos dereitos
das mulleres, ten experiencia de traballo con grupos de mulleres vítimas de violencia de xénero, desde os seus inicios; asemade, a entidade ten colaborado activamente nas accións
da concellería, concretamente nas accións relativas á loita contra a violencia de xénero contempladas nos planos de acción municipal de igualdade, e contan con profesionais formadas
en xénero e en violencia de xénero que sempre traballan coordinadas co Centro Municipal
de Información dos Dereitos da Muller. Para o servizo municipal de Igualdade estas cualidades son garantía necesaria e suficiente para levar adiante o programa coas debidas garantías de calidade e seguridade para as persoas acollidas.
Os aspectos antes mencionados levan a necesidade de propoñer o presente convenio de
colaboración coa Asociación de Mulleres Progresistas de Vigo como entidade con capacidade e garantía técnica suficiente para desenvolver o “proxecto de intervención e apoio familiar coas usuarias da rede municipal de vivendas de protección para mulleres maltratadas“.
Este programa desenvolverase a través da Asociación Mulleres Progresistas de Vigo, con
persoal da entidade formado e especializado neste eido. Mulleres Progresistas de Vigo facilitará puntualmente as instrucións e supervisión da labor realizada pola/s traballadora/s ao
seu cargo adscrita/s a este programa e o persoal de Mulleres Progresistas terá dependencia
única e exclusiva con esa entidade.
O convenio a subscribir entre o Concello de Vigo e a asociación Mulleres Progresistas de
Vigo queda fóra do ámbito de aplicación do R.D Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do sector público, ao abeiro do establecido no artigo 4.1.d).
Este é un convenio de colaboración dos que , con carácter xeral, poden celebrar as Administracións Públicas con persoas xurídicas privadas, co obxecto de satisfacer os intereses públicos que teñen encomendados.
A Asociación Mulleres Progresistas de Vigo áchase ao corrente das súas obrigas tributarias
e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello, segundo resulta das certificacións que obran no expediente.
O orzamento total do proxecto para un ano de duración ascende a 20.000,00 €, segundo se
desprende do desglose de gastos que achega a entidade no seu proxecto e que se incorpora ao expediente como Anexo I. Coa sinatura deste convenio o Concello de Vigo adquire o
compromiso de financialo cunha achega de 17.950,00€ e a Asociación Mulleres Progresistas
de Vigo comprométese a cofinanciar o programa coa achega de 2.050,00€, ademais do
compromiso de facilitar a incorporación a diferentes programas que leva a cabo a entidade
baixo a súa iniciativa ás usuarias do programa e a súa prole, sen custe algún para o Concello de Vigo, nin para as beneficiarias.
Grazas á sinatura deste convenio coa “Asociación Mulleres Progresistas”, o Concello de
Vigo asumirá uns custes económicos inferiores para a execución deste proxecto; pois no
caso de levalo adiante directamente desde o Concello, sen a colaboración desta entidade, o
importe do gasto sería considerablemente maior. Sirva como exemplo que os gastos dunha
praza fixa de técnica de grao medio, grupo A2, supón un gasto para o Concello de 47.924,89
€/ano.
Grupo A2. Retribucións básicas: 13.171,20 €/ano
Complemento destino: 8.846,97 €/ano
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Complemento específico: 15.324,37 €/ano
Seguridade Social: 10.582,35 €/ano
Total ano: 47.924,89 €/ano
Só valorando o gasto de persoal (sen ter en conta outros gastos como os de telefonía móbil,
transporte, electricidade, etc) e aplicando unha dedicación de media xornada a este proxecto, o gasto estimado para as arcas municipais suporía 23.962,45 €/ano, e polo tanto superior
ao importe de 17.950 €/ano que estipula o proxecto de convenio que se propón aprobar.
O Concello de Vigo financiará por tanto o importe de 17.950,00 € para a execución do proxecto obxecto deste convenio, que se fará efectivo distribuído do seguinte xeito: 9.000,00€
con cargo á partida “plan municipal de igualdade” 2311 2279906 do orzamento vixente da
concellería de Igualdade e 8.950,00€ con cargo á partida “plan municipal de igualdade” 2311
2279906 do orzamento futuro do vindeiro exercicio económico da concellería de Igualdade,
subordinado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos do exercicio
2018.
Polo exposto, e previos os preceptivos informes do servizo xurídico e de Intervención Xeral,
proponse á Xunta de Goberno Local:
“1º. Aprobar a sinatura do Convenio de colaboración entre a “Asociación de Mulleres
Progresistas de Vigo” e o Concello de Vigo para a execución do proxecto de intervención e
apoio familiar coas usuarias da rede municipal de vivendas de protección para mulleres
vítimas de violencia de xénero”.
2º.Autorizar o gasto de 17.950,00 € para a execución do proxecto obxecto deste convenio,
que se fará efectivo distribuído do seguinte xeito: 9.000,00€ con cargo á partida “plan
municipal de igualdade” 2311 2279906 do orzamento vixente da concellería de Igualdade e
8.950,00€ con cargo á partida “plan municipal de igualdade” 2311 2279906 do orzamento
futuro do vindeiro exercicio económico da concellería de Igualdade, subordinado á
existencia de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos do exercicio 2018.
4º. Aprobar o texto, que de seguido se di:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN
MULLERES PROGRESISTAS DE VIGO PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DE
INTERVENCIÓN E APOIO FAMILIAR COAS USUARIAS DA REDE MUNICIPAL DE
VIVENDAS DE PROTECCION PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO”
En Vigo, na casa do Concello, o día

de

de dous mil dezasete,

REUNIDAS:
Dunha parte, Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de representante do Excmo. Concello
de Vigo,
Doutra Dª Fernanda García Collazo DNI núm. 36101091, como presidenta da Asociación
Mulleres Progresistas de Vigo, con CIF G36657336 e enderezo social na r/Policarpo Sanz,
10-2ºB, na representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos.
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Tendo, daquela, as comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio
MANIFESTAN
PRIMEIRO.- Que a violencia contra as mulleres que aínda pervive na nosa sociedade,
constitúe a manifestación mais extrema da desigualdade entre os xéneros. Por iso, é
necesario por parte dos poderes públicos e das Administracións unha intervención firme e
contundente para erradicala.
Consciente desta necesidade, o Concello de Vigo veu a desenvolver unha liña de actuación,
xa consolidada nos últimos anos, na que é prioritaria a abordaxe do fenómeno da violencia
desde diversos dispositivos e programas municipais.
SEGUNDO.- Que a Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección
integral contra a violencia de xénero articula medidas dirixidas a reforzar os servizos sociais
de información, atención, emerxencia, apoio e recuperación integral, así como o
establecemento dun sistema para a eficaz coordinación dos servizos existentes a nivel
municipal e autonómico. Establece o dereito das mulleres vítimas de violencia a servizos de
atención, de emerxencia, de apoio, de acollida e de atención integral. A organización destes
servizos por parte das Comunidades Autónomas e Corporacións Locais responderá aos
principios de atención permanente, atención urxente, especialización de prestacións e
multidisciplinariedade profesional.
TERCEIRO.- Que a Concellería de Igualdade conta con recursos específicos para a
atención de mulleres vítimas de violencia de xénero entre os que destaca o Centro
Municipal de Información dos Dereitos da muller (CMIDM) e tres vivendas de protección
municipais. Estes dous servizos compleméntanse e coordínanse co Centro de emerxencia
municipal que xestiona o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
conveniado co Concello de Vigo.
As tres vivendas municipais de protección están emprazadas en distintas zonas da cidade e
son centros de servizos sociais autorizados pola Xunta de Galicia, que a Concellería de
igualdade destina á finalidade de acoller temporalmente a mulleres maltratadas e persoas
delas dependentes que carezan de suficientes recursos económicos e persoais para
afrontar a ruptura de vínculos co agresor. A estadía é temporal e, durante ese período, se
ofrece ás mulleres a axuda e o apoio dunha educadora familiar que contribúe a que as
mulleres beneficiarias da rede consigan as ferramentas e os recursos necesarios para levar
adiante unha vida independente e autónoma e un afastamento do contexto de violencia.
No expediente non se fai ningunha referencia ao enderezo das vivendas que integran a rede
municipal por razóns obvias de seguridade e protección das mulleres acollidas e das súas
fillas e fillos. Non obstante, para a súa identificación municipal cómpre indicar que os
números de identificación que reflicten cada unha das autorizacións de inicio de actividade
como centros de servizos sociais son as seguintes: E-638-C-6; E-638-C-7 e E-638-C-8.
CUARTO.- Este programa desenvolverase a través da Asociación Mulleres Progresistas de
Vigo, con persoal formado e especializado contratado pola devandita entidade. Mulleres
Progresistas de Vigo facilitará puntualmente as instrucións e supervisión da labor realizada
pola/s traballadora/s ao seu cargo adscrita/s a este programa. O persoal contratado pola
asociación Mulleres Progresistas terá dependencia única e exclusiva con esa entidade.
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QUINTO.- Que como se desprende dos estatutos e da memoria de actividades presentada
pola “Asociación Mulleres Progresistas de Vigo” que se incorpora ao convenio como Anexo
I, esta é e unha entidade que cumpre os fins e os obxectivos da Concellería de Igualdade
en prol da igualdade de oportunidades e máis especificamente contra a violencia que sofren
as mulleres.
SEXTO.- No obxecto do convenio concorren singulares circunstancias de interese público,
social e humanitario e por tal motivo ambas partes coinciden na necesidade de establecer
unha cooperación que tenda a aunar os esforzos e os recursos necesarios para o correcto
desenvolvemento deste proxecto.
SÉTIMO.- O convenio a subscribir entre o Concello de Vigo e a asociación Mulleres
Progresistas de Vigo queda fóra do ámbito do R.D Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro,
Texto Refundido da Lei de Contratos do sector público, por quedar excluído no seu artigo
4.1.
OITAVO.- A Asociación Mulleres Progresistas de Vigo áchase ao corrente das súas obrigas
tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello,
segundo resulta das certificacións que obran no expediente.
En atención a estas consideracións, as organizacións abaixo asinantes, desexando estreitar
lazos, unir esforzos e actuar para ofrecer unha atención integral as mulleres usuarias da
rede municipal de vivendas de protección, acordan outorgar o presente convenio de
colaboración conforme os seguintes
PACTOS
PRIMEIRO.- OBXECTO
O presente convenio ten por obxecto regular o proxecto de intervención e apoio familiar
coas usuarias da rede municipal de vivendas de protección para mulleres maltratadas,
segundo o estipulado no anexo I.
SEGUNDO.– OBRIGAS DA ENTIDADE BENEFICIARIA
A asociación Mulleres Progresistas de Vigo desenvolverá o proxecto de intervención e apoio
familiar de acordo co indicado no Anexo I, correspondéndolle, entre outras, as seguintes
atribucións e cometidos:
a) Deseño e implementación dos itinerarios específicos de integración sociolaboral
de cada unha das usuarias das vivendas, e o seu seguimento, en coordinación co
equipo técnico do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller.
b) Visitas periódicas ás usuarias e persoas delas dependentes durante o período que
residan nas vivendas de protección co obxecto de realizar a supervisión de cada un
dos proxectos: acompañamento na adquisición dos produtos de limpeza, hixiene e
alimentación e noutras xestións cando sexa necesario.
c) Actualización do libro de rexistro de cada vivenda e elaboración de informes para
o adecuado seguimento da evolución das usuarias.
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d) Informar e explicar ás usuarias e persoas delas dependentes as normas de uso e
cesión das vivendas municipais de protección e proporcionarlles pautas para
favorecer a adquisición de habilidades sociais por parte das unidades de
convivencia.
e) Traballar en coordinación co Centro Municipal de Información dos dereitos da
Muller.
f) Inventariar o mobiliario e o equipamento das vivendas en cada alta e baixa que se
produza.
g) Informar aos corpos e forzas de seguridade e ao Centro Municipal de información
dos Dereitos da Muller de calquera situación de risco ou perigo detectado para as
usuarias da rede de vivendas.
h) O persoal contratado pola Asociación de Mulleres Progresistas destinado a
desenvolver este proxecto velará polo bo uso das vivendas, mobiliario e demais
equipamento dos inmobles. Informará puntualmente á concellería de igualdade das
baixas que se poidan producir.
i) A Asociación Mulleres Progresistas de Vigo cumprirá as disposicións en vigor en
relación coa/s traballadora/s , en todos os seus aspectos, incluídos os de Seguridade
Social, hixiene laboral, así como o pagamento dos impostos, recargos e arbitrios que
se derivan das contratacións.
k) Este programa desenvolverase a través da Asociación Mulleres Progresistas de
Vigo, con persoal formado e especializado contratado pola devandita entidade.
Mulleres Progresistas de Vigo facilitará puntualmente as instrucións e supervisión da
labor realizada polas traballadoras ao seu cargo adscrita/s a este programa. O
persoal contratado pola asociación Mulleres Progresistas terá dependencia única e
exclusiva con esa entidade.
l) A asociación Mulleres Progresistas de Vigo velará polo cumprimento da Lei de
protección de datos na execución deste proxecto, garantindo a confidencialidade e o
dereito á intimidade das usuarias e persoas delas dependentes.
m) A Asociación Mulleres Progresistas de Vigo facilitará á Concellería de igualdade
un informe trimestral sobre a execución do servizo e unha memoria anual.
TERCEIRO.- VIXENCIA
O presente convenio de colaboración estará vixente durante un ano a contar desde a data
da sinatura por ambas as dúas partes, sen que poidan existir prórrogas, tanto expresas
como tácitas do convenio.
CUARTO.- IMPORTE E PAGAMENTO
1. O orzamento total do proxecto ascende a 20.000,00 €, segundo se desprende do
desglose de gastos que achega a entidade no seu proxecto que se incorpora ao convenio
como Anexo I. Coa sinatura deste convenio o Concello de Vigo adquire o compromiso de
financialo cunha achega de 17.950,00€ e a Asociación Mulleres Progresistas de Vigo
comprométese a cofinanciar o programa coa achega de 2.050,00€, ademais do compromiso
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de facilitar a incorporación a diferentes programas que leva a cabo a entidade baixo a súa
iniciativa, ás usuarias do programa e a súa prole, sen custe algún para o Concello de Vigo,
nin para as beneficiarias.
2. O Concello de Vigo financiará por tanto o importe de 17.950,00 € para a execución do
proxecto obxecto deste convenio, que se fará efectivo distribuído do seguinte xeito:
9.000,00€ con cargo á partida “plan municipal de igualdade” 2311 2279906 do orzamento
vixente da concellería de Igualdade e 8.950,00€ con cargo á partida “plan municipal de
igualdade” 2311 2279906 do orzamento futuro do vindeiro exercicio económico da
concellería de Igualdade, subordinado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos
orzamentos do exercicio 2018.
O Concello de Vigo afrontará os gastos que lle corresponden por un total de 17.950,00€
(dezasete mil novecentos cincuenta euros), e abonará o importe da achega en tres partes:
a) A primeira por importe de 1.500,00 € (mil cincocentos euros) no mes de xuño de 2017,
previa a certificación do departamento de igualdade acreditando o cumprimento do convenio
unha vez que se achegue o informe de avaliación das actividades e xustificantes orixinais
de gasto polo importe a aboar.
b) A segunda por importe de 7.500,00 € (sete mil cincocentos euros) no mes de novembro
de 2017, previa a certificación do departamento de igualdade acreditando o cumprimento do
convenio unha vez que se achegue o informe de avaliación das actividades e xustificantes
orixinais de gasto polo importe a aboar.
c) A terceira por importe de 8.950,00 € (oito mil novecentos cincuenta euros ) no mes de
xuño de 2018, previa a certificación do departamento de igualdade acreditando o
cumprimento do convenio unha vez que se achegue o informe de avaliación das actividades
e xustificantes orixinais de gasto polo importe a aboar.
Os abonos realizaranse contra a presentación dos documentos que acrediten a realización
do gasto. Estes documentos se presentarán no Rexistro Xeral dirixidos ao servizo de
igualdade. A xefa do servizo de igualdade informará sobre o cumprimento do convenio.
QUINTO.-XUSTIFICACIÓN
A asociación Mulleres Progresistas de Vigo deberá xustificar os pagos coa presentación de
facturas e xustificantes orixinais de gastos que poden incluír, entre outros, os seguintes
gastos: salarios, telefonía, formación e desprazamento do persoal adscrito ao proxecto,
adquisición e reposición de axuar e equipamento da rede de vivendas, etc.
SEXTO.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO
A vixilancia e o seguimento do convenio encoméndase a unha comisión mixta integrada
pola Concelleira de Igualdade, a presidenta da asociación Mulleres Progresistas, a xefa do
servizo de igualdade e a educadora familiar, ou persoas en quen deleguen. A dita comisión
terá como funcións: o seguimento e no seu caso proposta do proxecto de intervención, a
avaliación dos resultados da execución do convenio e propostas de mellora, actividades, e a
resolución das dúbidas e discrepancias que poidan xurdir na interpretación e aplicación do
convenio.
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SÉTIMO.- PUBLICIDADE
Atendendo ao establecido pola Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do
Sector Público e outras medidas de reforma administrativa, o Concello de Vigo rexistrará e
dará publicidade da aprobación deste convenio no Portal de Transparencia do Concello de
Vigo con indicación do seu importe, obxecto e entidade beneficiaria.
OITAVO.- INCUMPRIMENTO DOS PACTOS
Calquera incumprimento das estipulacións establecidas neste convenio, a entrega de
documentación fraudulenta ou a desviación do obxecto do gasto para fins distintos dos
estipulados, terán carácter liberatorio para o Concello respecto dos compromisos
contraídos, en especial, dos de carácter económico e dará lugar á rescisión automática do
presente convenio e á devolución das cantidades percibidas.
NOVENO.- TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
1.- A entidade Asociación Mulleres Progresistas de Vigo está informada de que que os seus
datos e ós da súa representante serán incorporados aos ficheiros municipais;
2.- Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 15/1999, do 13
de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Igualdade do Concello de Vigo.
3. A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante a Concellería de Igualdade do Concello de Vigo.
DÉCIMO.- NORMATIVA DE APLICACIÓN
O presente convenio ten natureza administrativa, non se considera un contrato
administrativo ao abeiro do establecido no R.D Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, Texto
Refundido da Lei de Contratos do sector público, polo que se rexerá pola súa normativa
específica, aplicándose os principios da LCSP para resolver as dúbidas e lagoas que
puideran presentarse, pola Lei 15/2014 de 16 de setembro, de racionalización do Sector
Público e outras medidas de reforma administrativa; 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. No
suposto de diverxencias na interpretación e execución deste, será a orde xurisdicional
contencioso-administrativo a competente para a súa resolución.
E de conformidade cos termos do convenio, as partes asínano por triplicado exemplar no
lugar e data indicado.
En ________a____de____de 2017

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
9(369).BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE
SUBVENCIÓNS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A ENTIDADES SEN ÁNIMO
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DE LUCRO PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS E/OU ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN DAS MULLERES NO ANO 2017. EXPTE. 7605/224.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 23/03/17, e o
informe de fiscalización do 04/04/17, dáse conta do informe-proposta de data
23/03/17, asinado pola xefa do Servizo de Igualdade, a Concelleira delegada de dito
Servizo e o concelleiro de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Este expediente recolle as bases reguladoras e a convocatoria específica para a concesión
de subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades sen ánimo de lucro
( asociacións de mulleres, asociacións veciñais, sindicais, etc) constituídas legalmente como
tales, para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres realizadas desde o 1 de xaneiro ao 27 de novembro de 2017, e que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria.
Aínda que as mulleres teñen participado activamente na vida política e social da nosa cidade e país, por diferentes razóns, non están representadas de xeito paritario nin na base nin
na dirección das principais organizacións políticas, sindicais, representativas, profesionais,
etc.
As demandas específicas das mulleres preséntanse a través do asociacionismo propio. É
preciso apoiar este asociacionismo para fomentar a participación feminina en xeral, e especialmente en torno ás propostas de accións positivas que permitirán acadar a igualdade de
oportunidades nos diversos ámbitos da sociedade, na prevención e combate da violencia de
xénero, a coeducación, a saúde feminina, o empoderamento, a visibilización das achegas
das mulleres nos distintos ámbitos, a concienciación e formación en xénero e o fomento da
participación social. A presenza social das mulleres e a situación do asociacionismo feminino teñen mellorado na nosa cidade nos últimos anos, mais segue a ser necesario o específico apoio institucional, xa que non se ten acadado a equipotencia social das mulleres.
A esta finalidade da convocatoria refírense os artigos 72 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local, e 80.2. “k” e “o” da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local
de Galicia e a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e
homes, que lle impón aos poderes públicos o establecemento de medidas explícitas e accións positivas para acadar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes.
Como normativa específica da Comunidade Autónoma cómpre indicar a Lei galega 11/2007,
do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero e o Decreto
Lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma en materia de igualdade.
Atendendo á instrución 1/2014 de Intervención Xeral en relación á aplicación da 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, en relación coa citada Lei 27/2013, este servizo xestor informa de que as actuacións que esta concellería vai
realizar baixo este expediente administrativo consisten en actuacións xa establecidas pola
concellería de Igualdade en exercicios anteriores e con cargo á mesma partida presupostaria 2311 4890000, tramitando en anos anteriores expedientes similares, sirvan como exemplo as referencias dos seguintes expedientes: 5484/224 do 2012 e 5823/224 do 2013. Polo
exposto anteriormente, xustifícase a continuidade que require a norma.
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En relación á finalidade desta convocatoria, valórase a necesidade de regular o procedemento de subvencións que o Concello de Vigo ten contemplado no vixente orzamento, polo
cal esta convocatoria vai instrumentar o programa de subvencións a entidades sen fin de lucro que realicen actividades de promoción das mulleres durante o exercicio 2017. Con tal
motivo, e no marco das súas competencias, o Concello de Vigo, a través da Concellería de
Igualdade, propón a regulación do acceso ás subvencións a través destas bases, e a tal fin
destina un crédito máximo de 64.000,00€ que será efectivo con cargo á partida específica:
2311 4890000 “Promoción da igualdade e do deporte feminino” do orzamento vixente da
Concellería de Igualdade.
A convocatoria destas subvencións efectuarase baixo os principios de publicidade, concorrencia e obxectividade.
En relación ao cumprimento dos procedementos para a concesión en réxime de concorrencia competitiva establecidos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o presente expediente considera os principios recollidos no artigo 20 da citada lei e asemade, recolle os mecanismos establecidos na Resolución de 10 de decembro de 2015 da Intervención Xeral da Administración do Estado pola que se regula o proceso de rexistro e publicación de convocatorias de subvencións e axudas no Sistema Nacional de Publicidade de
Subvencións.
A lexislación aplicable ás bases reguladoras e convocatoria específica destas subvencións
será a Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, nos seus preceptos básicos; a Lei 15/2014 de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa; a lexislación básica do estado en materia do réxime
local; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do Real Decreto 887/2006; as Bases de
execución do orzamento do Concello de Vigo para o exercicio 2017; así como as restantes
normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Polo exposto, e previo o preceptivo informe xurídico e de Intervención Xeral, proponse á
Xunta de Goberno Local que adopte o seguinte acordo:
“PRIMEIRO: Aprobar as Bases reguladoras da convocatoria de subvencións a entidades
sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres durante o exercicio 2017 que se incorporan ao expediente.
SEGUNDO: Aprobar o texto da convocatoria de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres durante o
exercicio 2017, e o extracto da mesma, (incorporados ao expediente) que se remitirán á
Base de Datos Nacional de Subvencións, en base ó establecido na Resolución do 10 de decembro de 2015 da Intervención Xeral da Administración do Estado pola que se regula o
proceso de rexistro e publicación de convocatorias de subvencións e axudas no Sistema
Nacional de Publicidade de Subvencións.
TERCEIRO: Aprobar a autorización de gasto, por importe máximo de 64.000,00€ (sesenta
e catro mil euros), que se imputará con cargo á partida presupostaria 2311 4890000 “Promoción da igualdade e do deporte feminino” do orzamento vixente da Concellería de Igualdade, para atender as solicitudes presentadas ao abeiro desta convocatoria”.
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DA CONCELLERÍA DE IGUALDADE PARA A
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS E/OU ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DAS MULLERES NO
ANO 2017
EXPTE 7605/224
A lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes imponlles aos poderes públicos que establezan medidas explícitas e accións positivas para
acadar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes.
Aínda que as mulleres teñen participado activamente na vida política e social da nosa cidade e país, por diferentes razóns, non están representadas de xeito paritario nin na base nin
na dirección das principais organizacións políticas, sindicais, representativas, profesionais,
etc.
As demandas específicas das mulleres preséntanse a través do asociacionismo propio. É
preciso apoiar este asociacionismo para fomentar a participación feminina en xeral, e especialmente en torno ás propostas de accións positivas que permitan acadar a igualdade de
oportunidades nos diversos ámbitos da sociedade, especialmente na prevención e combate
da violencia de xénero, a coeducación, a saúde feminina, o empoderamento, a visibilización
das achegas das mulleres nos distintos ámbitos, a concienciación e a formación en xénero e
o fomento da participación social. A presenza social das mulleres e a situación do asociacionismo feminino teñen mellorado na nosa cidade nos últimos anos; mais segue a ser necesario o específico apoio institucional, xa que non se ten acadado a equipotencia social das
mulleres.
En relación cos proxectos encamiñados ao fomento e consolidación do asociacionismo feminino, á promoción das mulleres en todos os ámbitos da vida pública e privada, así como na
prevención e combate da violencia de xénero, a Concellería de Igualdade do Concello de
Vigo destina a tal fin un crédito máximo de 64.000,00€ que se fará efectivo con cargo á partida específica 2311 4890000 “Promoción da igualdade e do deporte feminino” do orzamento
vixente da Concellería de Igualdade.
A concesión destas subvencións efectuarase baixo os principios de publicidade, concorrencia e obxectividade.
As bases e a convocatoria que seguen teñen por obxecto regular a concesión destas subvencións e iniciar o procedemento para a dita concesión.
PRIMEIRA.- OBXECTO DA SUBVENCIÓN.
I)

Finalidade e período de realización:

O obxecto das subvencións ao que se refiren as presentes bases e convocatoria é contribuír
a financiar os gastos ocasionados polo desenvolvemento de programas e actividades de
promoción das mulleres que leven a cabo as entidades sen ánimo de lucro e que se realicen
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desde o 1 de xaneiro ata o 27 de novembro de 2017 e que atendan a algunha/s das seguintes finalidades:

1.- Atender as demandas e necesidades das mulleres establecidas como prioridade no “4º
Plan integral de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes” do Concello de Vigo.
Tendo en conta os obxectivos establecidos en cada unha das súas cinco áreas de actuación: Educación en Igualdade, Conciliación e Corresponsabilidade; Participación Económica,
Violencia de Xénero e Atención á Diversidade. (pódese consultar o documento do IV plan na
web: www.igualdadevigo.org)
2.- Promover o investimento de recursos sociais en accións positivas para as mulleres, que
favorezan o acceso e permanencia das mulleres naqueles ámbitos onde se atopen subrepresentadas. Promovendo por exemplo: accións formativas en áreas e/ou sectores con escasa presenza feminina, acceso e permanencia de mulleres en postos de responsabilidade
ou establecemento de medidas, accións e/ou dispositivos que visibilicen e faciliten a participación das mulleres pertencentes a colectivos en risco de exclusión.
3.- Organizar e promover actividades en ámbitos e/ou áreas tradicionalmente feminizadas,
dirixidas á poboación masculina.
4.- Potenciar o asociacionismo feminino, a participación activa das mulleres nos órganos de
toma de decisións das asociacións, así como a participación das mulleres en todos os ámbitos de actuación das organizacións.
5.- Impulsar a apertura de novas canles de intervención a favor das mulleres no eido socio-laboral, educativo e familiar, evitando perpetuar os roles tradicionalmente sexistas. Desenvolvendo tanto actividades de sensibilización, como proxectos con actuacións innovadoras que propicien a eliminación de roles e estereotipos de xénero.
6.- Favorecer actividades de investigación, educativas e/ou culturais encamiñadas a recuperar a memoria histórica das mulleres de Vigo.
7.- Promover e visibilizar as achegas e o papel que desenvolven as mulleres nos distintos
sectores relacionados coa pesca (extracción, acuicultura, venda, investigación, etc) e/ou nos
oficios derivados do mar, como redeiras, conserveiras, armadoras, mariscadoras, etc.
8.- Organizar actividades dirixidas a facilitar a adquisición de competencias e habilidades básicas para unha maior autonomía das mulleres: de carácter formativo, ou de carácter cultural, artístico ou de ocio. Estas actividades para ser subvencionables deben complementarse
con actividades de sensibilización, información ou formación en materia de igualdade.
9- Concienciar a homes e mulleres a través da impartición de módulos formativos sobre xénero e Igualdade de Oportunidades.
II. Ámbito
O ámbito espacial destas actividades será o termo municipal de Vigo.
III. Destinatarias das accións
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Cando se trate de cursos de ocio e tempo libre, formación e/ou similares, as destinatarias últimas deberán ser mulleres. Cando estas xornadas ou cursos teñan como obxectivo: informar, concienciar e formar no eido da perspectiva de xénero e a igualdade de oportunidades
poderán incorporarse homes ao alumnado.
Asemade, tal e como recolle o apartado I.3 desta Base, poderanse subvencionar proxectos
dirixidos exclusivamente á poboación masculina que promovan actividades en ámbitos e/ou
áreas tradicionalmente feminizadas.
SEGUNDA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidábel corresponden á participación ou
organización da actividade obxecto da axuda.
As entidades que presenten a esta convocatoria proxectos para a realización de cursos, xornadas ou similares, terán en conta que serán gastos subvencionables os soldos ou honorarios do persoal docente e os correspondentes gastos de seguros sociais.
Asemade, poderanse imputar gastos de actividade de coordinación, que deberá ser realizada por unha persoa física distinta da encargada da impartición do proxecto formativo, sem pre e cando se xustifique a súa necesidade e se contrate especificamente para a coordinación do programa subvencionado. Cando a persoa que realiza a coordinación sexa persoal
contratado con anterioridade pola entidade solicitante, non se poderá imputar máis do 20%
da remuneración líquida mensual do período que abrangue a realización do proxecto.
Os custos indirectos (gastos fixos de estrutura da entidade) formarán parte da xustificación
da subvención, sempre que se imputen ao programa subvencionado ata un máximo do 10%
dos gastos directos e correspondan ao período no que efectivamente se realiza a actividade.
A beneficiaria deberá solicitar tres ofertas cando, tratándose de gastos por subministros ou
servizos, excedan estes de 18.000,00€, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Non terán a consideración de gastos subvencionables os relativos a gastos de desprazamento fora do termo municipal, os relativos á administración, xestión, financiamento, primas
de seguros, adquisición de patrimonio, investimentos, equipamento, mantemento ou alugueiro do local social.
Tampouco serán gastos subvencionables os relacionados coa adquisición de bebidas alcohólicas de calquera tipo nin os relativos aos gastos en atencións protocolarias (servizos
de catering, recepcións, espectáculos...), agás que a concellería de Igualdade, previa xustificación da súa necesidade por parte da entidade solicitante, valore que ese gasto é necesario para a consecución dos obxectivos do programa subvencionado.
A contía de cada subvención poderá chegar ata o 100% do custo da actividade.
TERCEIRA.- CONTÍA TOTAL E CRÉDITO ORZAMENTARIO.
A cantidade máxima destinada a estas subvencións será a de 64.00,00 euros (sesenta e catro mil euros) que se fará efectiva con cargo á partida orzamentaria para o exercicio de
2017: 2311 4890000 “Promoción da igualdade e do deporte feminino” do orzamento vixente
da Concellería de Igualdade.
CUARTA.- COMPATIBILIDADE DA SUBVENCIÓN.
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Estas subvencións serán compatibles con calquera outra subvención ou axuda para a mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados,
estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención non poderá superar o da actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do R. d. 887/2006, do 21
de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da lei xeral de subvencións.
QUINTA. - REQUISITOS DAS BENEFICIARIAS.
1. Poderán solicitar e obter estas axudas as entidades xurídicas sen ánimo de lucro que reúnan os seguintes requisitos :
a) Que teñan a súa sede social ou delegación no termo municipal de Vigo.
b) Que se atopen debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións na data de
presentación da solicitude.
c) Que conforme aos seus estatutos ou normas reguladoras, teñan obxectivos e finalidades coincidentes cos establecidos nas presentes bases.
d) Que dispoñan de estrutura suficiente para garantir o cumprimento dos obxectivos propostos e acreditar a experiencia e capacidade necesaria para o logro de tales obxectivos.
e) Que se atopen ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello de Vigo, coa Facenda
Pública estatal e autonómica e coa Seguridade Social.
f) Que cumpran cos demais requisitos previstos no artigo 9 da Lei de Galicia 9/2007, de
subvencións de Galicia, artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e no Real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da
citada lei.
2. Quedan excluídos expresamente desta convocatoria os seguintes proxectos:
a) Aqueles que para a mesma finalidade, foron solicitados noutras áreas ou servizos do
Concello de Vigo.
b) Aqueles que a xuízo da Comisión de Valoración teñan unha relación e canle máis específica de subvención con outras áreas do Concello de Vigo, ou que o obxecto da súa
petición estea incluído nalgún convenio de colaboración ou contratación co Concello de
Vigo.
c) Aqueles que supoñan a edición de documentos internos, así como externos de signo
exclusivamente propagandístico.
d) Aqueles de carácter político e doutrinal de signo partidario e/ou confesional.
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e) Aqueles que inclúan actividades docentes previstas nos planes de ensino vixentes.
f) Aqueles que inclúan os gastos xerais das entidades solicitantes relativos á administración, xestión, financiamento, adquisición de patrimonio, investimentos e equipamento,
mantemento ou alugueiro do local social.
g) Aqueles que non reúnan as condicións mínimas de interese xeral, indicando unha mala
definición do mesmo ou que a materia non se axusta aos obxectivos da convocatoria.
h) Aqueles que se presenten fóra do prazo estipulado na convocatoria, calquera que sexa
a causa do atraso.
i) Aqueles que teñan previsto a súa realización fora do termo municipal de Vigo.
j) Aqueles que non acaden unha puntuación mínima de 10 puntos no apartado 1) da
base Sétima.
3.- As solicitantes deberán reunir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007 do 13
de xuño, de subvencións de Galicia e non estar incursas nas prohibicións para ser beneficiaria da subvención previstas no dito artigo. En consecuencia, as entidades solicitantes entregarán unha declaración de non estar incursas nas prohibicións que recollen os apartados 2
e 3 do citado artigo 10.
4.- Na fase de proposta de resolución as solicitantes deberán acreditar que se atopan ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e para coa Seguridade Social mediante a
presentación das certificacións ás que se refire o artigo 22 do RD 887/2006, do 21 de xullo,
polo que se aproba o Regulamento da lei xeral de subvencións. Existe a posibilidade de
acreditar simplificadamente estas circunstancias, nos supostos indicados no artigo 24 do citado RD 887/2006, en particular o parágrafo cuarto para aquelas subvencións nas que o importe das cales non supere a contía de 3.000€.
5.- Igualmente as solicitantes das subvencións deberán acreditar que se atopan ao corrente
das súas obrigas para co Concello de Vigo, para o cal, entenderase que o/a solicitante, ao
presentar a solicitude de subvención, autoriza á comisión avaliadora para solicitar de oficio
os datos e a documentación acreditativa de tal extremo ós departamentos administrativos
responsables.
SEXTA.- OBRIGAS DAS BENEFICIARIAS.
Serán obrigas das beneficiarias das subvencións, ademais das previstas nestas bases e
convocatoria e das sinaladas no artigo 11 da Lei de subvencións de Galicia, as que seguen:
1.- Levar a cabo a proposta que fundamenta a concesión da axuda na forma, prazo e termos
establecidos na solicitude, asumindo as obrigas (impostos, permisos, seguros, dereitos de
autoría, etc...) e demais responsabilidades legalmente esixibles en cada caso.
2.- Responder da veracidade dos datos da solicitude, baixo a persoal responsabilidade da
persoa que subscriba a solicitude.
3.- Utilizar unha linguaxe e imaxe non sexista en todo o soporte material e audiovisual que
se empregue para a organización, difusión e execución das súas actividades.
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4.- Utilizar imaxes non estereotipadas, que visibilicen a achega das mulleres nas facetas públicas da sociedade e non só no eido privado ou familiar.
5.- Someterse ás actuacións de comprobación, seguimento, control financeiro e inspección
que o Concello de Vigo considere necesario.
6.- Responder legalmente da falta de veracidade dos datos expostos e do incumprimento
das presentes bases.
7.-Asumir as responsabilidades que poidan derivarse da realización dos programas e actividades.
8.-Solicitar e dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das
actividades.
9.-Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor/a e todos os demais gastos derivados da realización das actividades para as que se solicita a subvención
10.-A lingua que se empregará, nos distintos soportes de difusións da actividade, será o galego dentro do ámbito territorial de Galicia. A Concellaría de Igualdade estudará cal sería a
lingua para empregar na difusión noutros ámbitos territoriais. En todo caso, actuaríase conforme coa Ordenanza de normalización lingüística do Concello de Vigo.
11.- As demais obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de decembro, xeral de subvencións e o
R. d. 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da citada Lei.
SÉTIMA.- CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN.
A concesión das subvencións atenderá a criterios obxectivos e se tramitarán en réxime de
concorrencia competitiva, tendo sempre como límite as dispoñibilidades orzamentarias da
concellería de igualdade destinadas para tal fin no presente exercicio.
Neste sentido, logo de excluír as solicitudes segundo o estipulado no punto 2 da base quinta, a comisión avaliadora terá en conta os seguintes criterios e baremos de puntuación sobre
un máximo de 60 puntos. Os proxectos que non obteñan unha puntuación mínima de 10
puntos no apartado 1) desta base non se considerarán subvencionables, xa que de non chegar a esta puntuación indicaría unha mala definición e calidade do proxecto.
1.- Calidade técnica, coherencia e viabilidade do proxecto. Ata un máximo de 16 puntos
(a razón de valorar cun máximo de 4 puntos cada un dos catro seguintes subapartados):
a) Adecuación das actividades do proxecto a algunha ou algunhas das finalidades
recollidas na cláusula 1ª destas bases.
b) A capacidade da entidade de mobilizar á poboación destinataria da acción.
c) O deseño dos contidos, a metodoloxía, protocolos de traballo, coherencia interna
e viabilidade técnica e financiera do proxecto.
d) Grao en que o sistema de avaliación proposto permitirá efectivamente realizar
un seguimento e avaliación axeitados.
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2.- Incorporación do enfoque de xénero na implementación do proxecto. Ata un máximo de 15 puntos (a razón de valorar cun máximo de 2,5 puntos cada un dos seis seguintes
subapartados):
a) Que quede acreditado que o equipo de traballo presentado para o desenvolvemento do proxecto ten formación no eido do xénero e igualdade de oportunidades
(IO).
b) O emprego dunha imaxe e linguaxe non sexista en todas as fases do proxecto
c) Que o proxecto incorpore a impartición de contidos transversais de igualdade no
desenvolvemento da acción principal.
d) Que o proxecto estea dirixido a mulleres con especiais dificultades: vítimas de
violencia de xénero, mulleres soas con cargas familiares, mulleres prostituídas,
mulleres coidadoras, con discapacidade... ou que o proxecto teña por finalidade
dar visibilidade e información con perspectiva de xénero sobre estes colectivos.
e) Que o proxecto teña a finalidade de promover e visibilizar as achegas e o papel
que desenvolven as mulleres nos distintos sectores relacionados coa pesca (extracción, acuicultura, venda, investigación, etc) e/ou nos oficios derivados do mar,
como redeiras, conserveiras, armadoras, mariscadoras, etc.
f) Que o proxecto recolla e concrete os medios propios (persoal, local, materiais...)
que destina a entidade beneficiaria para as medidas de conciliación co obxecto de
favorecer a asistencia do colectivo destinatario.
3.- Impacto, sostenibilidade, e innovación. Ata un máximo de 10 puntos (a razón de valorar cun máximo de 2 puntos cada un dos cinco seguintes subapartados).
a) Que o proxecto recolla contidos únicos, específicos e diferenciadores non implementados por outro proxecto no contorno, convertíndose así para o público destinatario en referente en toda a comunidade autónoma ou cando menos na área sur
de Galicia.
b) Que a acción proposta supoña a continuidade dun proxecto anterior, que polas
súas características diferenciadoras, contido e colectivo destinatario, fora avaliado
positivamente pola concellería de Igualdade, o que lle outorga un valor engadido
ao proxecto.
c) Grao en que o proxecto manterá os beneficios obtidos polo cumprimento dos
obxectivos máis alá do período de execución.
d) Grao no que se propón resolver o problema abordado desde plantexamentos e
instrumentos novidosos no seu ámbito.
e) Colaboración, coordinación e concertación do proxecto presentado con outras
entidades,
especialmente con asociacións de mulleres ou secretarías da muller
da cidade.
4.- Por recoller o proxecto algún dos obxectivos e accións contempladas no IV Plan
integral de igualdade de oportunidades de mulleres e homes de Vigo (PIOM). Ata un
máximo de 10 puntos.
Outorgarase un punto por cada obxectivo do IV PIOM que recolla o proxecto presentado, ata
un máximo de 10. (pódese consultar o documento do IV plan na sección de “publicacións”
da web: www.igualdadevigo.org).
5.- Participación activa no Consello Municipal da Muller. Ata un máximo de 5 puntos.
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Outorgarase ata un máximo de 5 puntos a aquelas entidades que á data 1/01/2017 formen
parte do Consello Municipal da Muller, órgano representativo, consultivo e de participación.
a) Con menos de 4 anos de participación: 1 punto
b) Con 4 anos e menos de 8 anos de participación: 2 puntos
c) Con 8 anos e menos de 12 anos de participación: 3 puntos
d) Con 12 anos e menos de 16 anos de participación: 4 puntos
e) Con 16 ou máis anos de participación: 5 puntos
6.- O emprego da lingua galega na realización das actividades para as que se solicita
subvención, segundo o previsto no artigo 20.2º l) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: 4 puntos.
Para ter en consideración este criterio será necesario que a entidade solicitante achega declaración asinada pola/o representante da entidade conforme se compromete á utilización
da lingua galega en todo o desenvolvemento da/s actividade/s obxecto da subvención.
A Comisión de Valoración encargada da avaliación dos proxectos terá en consideración os
datos achegados pola entidade xunto co seu propio coñecemento a través dos datos existentes no servizo de Igualdade do Concello de Vigo.
OITAVA.- CONTÍA INDIVIDUALIZADA DAS SUBVENCIÓNS.
O importe total máximo destinado a estas subvencións distribuirase entre todas as entidades
que, por reunir os requisitos esixidos nestas bases para ser beneficiaria, sexan admitidas a
participar no procedemento de concesión das subvencións, en función da puntuación acadada no proceso de avaliación que se realizará en función dos criterios previstos na base sétima.
NOVENA.- PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS.
O procedemento para a concesión destas subvencións será o de concorrencia competitiva
que se iniciará de oficio tras a aprobación das presentes bases e convocatoria pola Xunta de
Goberno Local.
DÉCIMA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES.
O prazo de presentación de solicitudes e documentación complementaria correspondente,
segundo o disposto na Base Décimo primeira, será de 10 días hábiles, contados dende o
día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provin cia, que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) que
opera como sistema nacional de publicidade de subvencións, nos termos do art. 30.3 da Lei
39/2015, do 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, sen prexuízo da súa inserción na web do Concello de Vigo .
DECIMO PRIMEIRA.- SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN.
No marco desta convocatoria só se poderá presentar un programa que reúna os requisitos
estipulados na base primeira desta convocatoria. Para isto, as entidades que concorren deberán presentar unha única solicitude asinada pola/o representante legal da entidade peticionaria.
A solicitude, segundo modelo normalizado (Anexo I), presentarase no Rexistro Xeral do
Concello de Vigo ou por algún dos procedementos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015,
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do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das Administracións Públicas
(LPACAP) e dirixida ao Sr. Alcalde. A mera presentación da solicitude suporá que as entida des solicitantes coñecen e aceptan as presentes bases da convocatoria.
Xunto coa instancia de solicitude deberá achegarse a seguinte documentación:
1.- Proxecto de actividades a favor das mulleres para o que se solicita a subvención (Anexo
II) xunto co informe desagregado de ingresos e gastos da actividade. No caso de presentar
proxectos de formación ou xornadas e charlas deberá achegarse currículo do profesorado
ou das relatoras ou relatores segundo o caso. Poderase ampliar o proxecto en documento
aparte sempre e cando estean completos os datos solicitados no anexo II.
2.- Memoria de actividades a favor das mulleres que desenvolveu a entidade durante o ano
2016, esta deberá vir asinada polo/a representante da entidade.
3.- Fotocopia do CIF da entidade solicitante.
4.- Certificado da titularidade da conta bancaria a favor da entidade solicitante expedido
cunha antigüidade inferior a seis meses.
5.- Declaración da secretaría da entidade na que conste quen ten a condición de representante legal da entidade (apartado 1 do Anexo III).
6.- Declaración das solicitudes de subvención realizadas ou concedidas a outros organismos
e institucións públicas ou privadas do proxecto para o que se solicita a subvención (apartado
3 do Anexo III).
7.- Declaración de non estar incursas nas prohibicións que recollen os apartados 2 e 3 do
artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (apartado 4 do Anexo III).
8.- Certificado que acredite que a entidade solicitante está ao día nas obrigas tributarias coa
Axencia Tributaria, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, a Seguridade Social e o
Concello de Vigo. Estas certificacións poderán ser substituídas por unha declaración responsable da entidade solicitante como réxime simplificado desta acreditación (apartado 5 do
Anexo III).
DÉCIMO SEGUNDA.- SUBSANACIÓN DA SOLICITUDE.
Consonte co establecido no artigo 68 da LPACAP, se a documentación achegada fose incompleta ou non reunise os requisitos esixidos na presente convocatoria, a solicitante será
requirida para que complete a documentación ou corrixa a deficiencia no prazo de 10 días
hábiles, contados a partir da recepción da notificación, coa advertencia de que, de non facelo así, teráselle por desistido da súa solicitude, logo da resolución ditada nos termos previstos no artigo 21 da LPACAP.
DECIMO TERCEIRA.- PUBLICIDADE.
1.- Publicidade da convocatoria e das bases reguladoras da concesión das axudas.
As presentes bases reguladoras e a convocatoria, cuxo contido responde ao disposto no art.
20 da Lei Xeral de Subvencións, conforme o establecido no artigo 20.8 apartados a) e b) da
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Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno publicaranse en:
- As Bases reguladoras, no BOP da provincia, no portal de transparencia e na paxina web do
Concello de Vigo (www.vigo.org)
- A Convocatoria, na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), no portal de transparencia e na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org).
- A BDNS publicará o extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, publicación
que determinará o inicio do prazo de 10 días hábiles para a presentación de solicitudes
A presente convocatoria e as súas bases reguladoras, así como o modelo de solicitude e
demais modelos normalizados que constitúen os seus anexos, necesarios para a demanda
destas axudas, facilitaranse na Oficina de Información do Concello de Vigo e na páxina web
do Concello de Vigo www.vigo.org e da Concellería de Igualdade www.igualdadevigo.org
2.-Publicidade das subvencións concedidas.
As subvencións concedidas remitiranse ao portal de transparencia do concello e á BDNS
para a súa publicación con indicación da convocatoria, programa, e crédito presupostario ao
que se imputan, beneficiarias, cantidades concedidas e finalidade da subvencións con expresión dos distintos proxectos subvencionados.
3.-Publicidade do financiamento público.
As entidades beneficiarias das subvencións deben informar e publicitar as actividades e servizos subvencionados, facendo constar nun lugar destacado dos diferentes soportes a lenda
“Colabora Concellería de Igualdade-Concello de Vigo”, coa a inclusión do logotipo e anagrama do Concello de Vigo que se pode descargar da paxina web da Concellería de Igualdade
www.igualdadevigo.org. Se no financiamento interveñen outras entidades, a prelación en
orde e tamaños será proporcional á contía achegada por cada unha delas.
DÉCIMO CUARTA.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA A INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN
DO PROCEDEMENTO E PRAZO PARA A NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
A Concellería de Igualdade será a encargada da instrución do procedemento de concesión
das subvencións quen realizará de oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales debe formularse a
proposta de resolución, de conformidade co previsto no art. 24 da Lei xeral de subvencións.
De conformidade co disposto na base sétima a Comisión de Valoración avaliará as solicitudes de subvención para cada un dos programas presentados. Esta comisión é o órgano colexiado composto pola concelleira delegada de Igualdade, que actuará como presidenta,
unha técnica de igualdade e a xefa do servizo de Igualdade que ademais actuará como secretaria.
A Concellería de Igualdade, como órgano instrutor, formulará a proposta de concesión das
subvencións á Xunta de Goberno Local consonte a avaliación realizada.
O expediente de concesión de subvencións conterá o informe do órgano instrutor no que
conste que da información que ten no seu poder se desprende que as beneficiarias cumpren

S.ord. 27.04.17

todos os requisitos necesarios para acceder a elas. (artigo 21.4 parágrafo 6 da lei de subvencións de Galicia).
A Xunta de Goberno Local será o órgano competente para conceder ou denegar as axudas.
O prazo para a instrución e resolución do expediente será de tres meses, como máximo,
desde o último día de prazo de presentación das solicitudes no Rexistro Xeral do Concello, e
a súa resolución notificaráselles ás solicitantes no prazo de dez días a partir da súa data, de
acordo co previsto no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das Administracións Públicas (LPACAP).Por tratarse dun acto integrante dun
procedemento de concorrencia competitiva, poderá substituírse dita notificación pola publicación na páxina web (www.vigo.org) e no taboleiro de anuncios do Concello de Vigo, conforme ao art. 45.1.b) da Lei 39/2015 da LPACAP.
O vencemento do prazo máximo sen terse notificada a resolución, lexitima ás interesadas
para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión de subvención, sen prexuízo do disposto no art. 24.3.b) da LPACAP.
A resolución da Xunta de Goberno Local, sobre concesión das axudas, esgota a vía administrativa e contra a mesma poderá interpoñerse potestativamente, recurso de reposición
ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes ou, directamente, recurso contencioso-administrativo perante os Xulgados do contencioso-administrativo de Vigo, no prazo de
dous meses.
En todos os casos, os prazos contaranse a partir do día seguinte ao da notificación, publicación, ou de desestimación do recurso de reposición.
As entidades beneficiarias das axudas están obrigadas no prazo máximo de 15 días, a contar a partir do día seguinte ao da notificación, a comunicarlle por escrito á Concellería de
Igualdade a aceptación ou renuncia das axudas. A falta de manifestación expresa entenderase aceptada. Xunto coa aceptación deberá comunicar os seguintes datos:
•
•

Calendario, horario e local de realización da actividade.
No caso de que o programa subvencionado inclúa diversas actividades indicarase aquelas que serán obxecto de xustificación por parte da entidade beneficiaria.

A beneficiaria, poderá renunciar, expresamente, á subvención concedida, que será aceptada
de plano pola administración concedente, declarando concluso o procedemento correspondente, de conformidade co artigo 94 da LPACAP.
DÉCIMO QUINTA.- SUBCONTRATACIÓN.
As beneficiarias non poderán subcontratar con terceiros/as a actividade subvencionada.
DÉCIMO SEXTA.- XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS.
1.-Prazo de xustificación: unha vez rematado o programa, e como data límite o 27 de novembro de 2017.
No devandito prazo as entidades beneficiarias xustificarán o cumprimento da finalidade para
a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos recibidos.
Conforme establece o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, no seu artigo 70.3, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen presentarse esta ante o órgano administrati-
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vo competente, éste requirirá á entidade beneficiaria para que no prazo improrrogable de
quince días sexa presentada aos efectos previstos neste Capítulo. A falla de presentación da
xustificación no prazo establecido neste apartado levará consigo a esixencia de reintegro e
demais responsabilidades establecidas na Lei Xeral de Subvencións. A presentación da xustificación no prazo adicional establecido neste apartado non eximirá á beneficiaria das sancións que, conforme á Lei Xeral de Subvencións, correspondan.
De non presentar a xustificación no prazo adicional perderase o dereito a percibir a subvención.
2.- Cantidade a xustificar: a entidade beneficiaria terá que presentar facturas orixinais equivalentes ao importe concedido e ademais unha memoria económica xustificativa de gastos
ata o 100% do orzamento do proxecto presentado.
3.- Sistema de xustificación: mediante a presentación a través do Rexistro Xeral do Concello
de Vigo
ou por algún dos procedementos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do Procedemento administrativo común das Administracións Públicas (LPACAP) da rendición de conta xustificativa que comprende a seguinte documentación:
a) Anexo IV: certificación, e solicitude de pago.
Coa sinatura deste modelo acredítase entre outros os seguintes extremos:
● Percepción doutras axudas ou subvencións para o proxecto subvencionado.
● Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade subvencionada.
● Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi
practicada a pertinente retención, declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal de Administración Tributaria.
● Estar ao corrente das obrigas tributarias coa Axencia Tributaria, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, o Concello de Vigo e coa Seguridade Social e declarar
se a entidade está exenta ou non do IVE.
b) Anexo V-1: Xustificación do orzamento total do proxecto presentado
Este anexo poderase substituír pola presentación de copias de facturas polo gasto do proxecto non subvencionado ou por unha certificación na que se acredite que o programa
obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total foi de …... euros.
No caso de non xustificarse a totalidade do orzamento do proxecto que presentou a entidade beneficiaria na súa solicitude de subvención, a axuda será minorada na mesma proporción.
c) Anexo V-2: Balance económico da totalidade do proxecto
Consiste nunha relación detallada de todos os ingresos percibidos ou concedidos para o
programa obxecto da subvención, asinada pola/o representante legal da entidade beneficiaria.
d) Anexo VI: Xustificación do gasto do proxecto correspondente ao importe da axuda concedida.
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Consiste nunha relación clasificada das facturas que achega a entidade para xustificar o
100% do importe da contía da axuda concedida , con identificación do/a acredor/a e do do cumento, o seu importe, e data de emisión.
e) Facturas orixinais,ordenadas e numeradas seguindo a orde da clasificación do Anexo VI
polo importe total da subvención outorgada. As ditas facturas deberán conter os seguintes
requisitos esixidos legalmente:






Número e no seu caso serie.




Lugar e data de emisión.

Nome e apelidos ou denominación fiscal.
Número de identificación fiscal (NIF ou CIF)

Descrición detallada cos prezos unitarios, se é o caso, da operación, adquisición ou contraprestación.
Nas facturas computarase o gasto acreditado, deducindo o IVE, salvo que
se xustifique se está exenta de IVE; as facturas emitidas por profesionais levarán a
pertinente retención do IRPF.
f) Para xustificar o gasto do proxecto non subvencionado a entidade beneficiaria terá que
presentar copias de facturas polo gasto do proxecto non subvencionado que poderá substituír pola presentación dunha memoria económica xustificativa de gastos e ingresos do importe total do orzamento do proxecto presentado (anexo V-1), dito balance poderase substituír por unha certificación na que se acredite que o programa obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total foi de …... euros.
g) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos asinada pola responsable da vogalía da muller da entidade, e na que figurará, cando menos, a
seguinte información:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado.
Breve resumo do proxecto realizado
Datas e lugar de realización.
Datos sobre as participantes: número, perfil, etc.
Descrición detallada e ordenada das actividades que se levaron a cabo e dos gastos
imputables a cada acción.
Recursos humanos
Valoración do nivel de cumprimento dos obxectivos perseguidos
Materiais de difusión empregados
Nos cursos e xornadas de formación, engadirase ao anterior, o programa formativo,
nº de horas e identificación das mulleres participantes e do/a monitor/a cos seu
nome, apelidos e número de teléfono.
Dous exemplares do material de información, carteis, folletos, circulares, fotografías,
boletíns ou libros editados e publicidade relacionada coa actividade subvencionada;
en caso de non terse editado ningún material publicitario deberá indicarse este extremo.
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h) Calquera outra documentación que lle sexa solicitada polo concello, en relación coa xustificación da subvención.
4.- Información complementaria:
Non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as condicións previstas no Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación en vigor desde o 1 de xaneiro de
2013.
Para posibilitar o control da concorrencia de subvencións, cando a entidade solicitante demande a devolución do orixinal presentado para a xustificación da subvención, solicitará a
través da unidade xestora da tramitación administrativa do expediente o selado (art. 73 do
R.d. 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003 LXS) da
factura orixinal indicando nela o motivo da subvención, así como se o importe do xustificante
impútase total ou parcialmente á subvención recibida, indicando neste caso o importe exacto
que resulte afectado pola subvención. Posteriormente incorporará ao expediente copia do
xustificante orixinal selado e a unidade administrativa procederá á devolución do orixinal.
En relación á xustificación do pagamento de usos das instalacións deportivas municipais do
Concello de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo Concello de Vigo, acreditativo dos ingresos por eses conceptos.
Nas subvencións concedidas a entidades dependentes ou relacionadas á universidade a
xustificación poderá consistir na certificación da intervención ou órgano que teña atribuídas
as facultades de control da toma de razón en contabilidade e do cumprimento da finalidade
para a que foi concedida.
En xeral os documentos xustificativos deberán corresponderse con gastos relacionados de
forma directa ao exercicio 2017, e non terá por que constar constar de forma expresa se foron pagados con anterioridade á finalización do proceso de xustificación determinado nesta
convocatoria.
Os custos indirectos (gastos fixos de estrutura da entidade) formarán parte da xustificación
da subvención, sempre que se imputen ao programa subvencionado ata un máximo do 10%
dos gastos directos e correspondan ao período no que efectivamente se realiza a actividade.
Deberase ter en conta o establecido na base Segunda desta convocatoria respecto dos gastos que teñen a condición de subvencionables e non subvencionables.
DÉCIMO SÉTIMA.- COMPROBACIÓN DAS SUBVENCIÓNS.
A axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que determinou a súa concesión será comprobada polos servizos da
Concellería de Igualdade. A xefa do servizo de Igualdade emitirá informe ao respecto no que
fará constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes para
considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada e a xustificación achegada.
DECIMO OITAVA.- OBRIGA DE INFORMACIÓN.
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A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería de
Igualdade 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.
DECIMO NOVENA.- PAGAMENTO.
O aboamento das subvencións efectuarase mediante transferencia bancaria, unha vez rematen os programas obxecto da subvención e sexan debidamente xustificados.
Procederase ao pagamento parcial ou redución proporcional do importe nos seguintes casos:
10.
Cando o gasto xustificado sexa inferior ao 100 % do importe do orzamento do pro xecto presentado pola entidade beneficiaria na súa solicitude de subvención. A axuda será
entón minorada na mesma proporción.
11.
Pola obtención de maior ingresos ou financiamento do previsto no proxecto.
12.
Polo incumprimento das obrigas da entidade beneficiaria.
As subvencións serán compatibles con calquera tipo de axuda concedida por diferentes administracións ou entes públicos ou privados, excepto con outras axudas concedidas polo
Concello de Vigo para o mesmo obxecto e finalidade. Toda alteración das condicións tidas
en conta para a concesión da subvención, e en todo caso a obtención, concorrente das subvencións por outras administracións, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión, xa que ao tratarse dunha subvención, os ingresos non poden ser superiores aos
gastos.
A resolución-liquidación da axuda, co aboamento do pagamento parcial ou proporcional correspondente, será competencia da concelleira delegada de igualdade.
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 ser debedora por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro do art.31.7. e da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
VIXÉSIMA.- PERDA DO DEREITO AO COBRO, NULIDADE E REINTEGRO DAS SUBVENCIÓNS. RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
1.-Perda do dereito á cobranza
Dará lugar á perda do dereito á cobranza da subvención o incumprimento por parte da beneficiaria da subvención de calquera das obrigas previstas nestas bases reguladoras e convocatoria e especialmente as obrigas ás que se condiciona o pagamento único da subvención;
o incumprimento dos requisitos, condicións e demais circunstancias que determinaron o outorgamento da subvención; a variación da finalidade da actuación; a falta de xustificación da
subvención ou a insuficiencia desta; á obtención concorrente doutras axudas, que determinarían o reintegro da municipal e a concorrencia dalgunha das causa previstas no artigo 33
da Lei de subvencións de Galicia.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e do seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo
da subvención, procederá a perda do dereito a subvención ou o seu reintegro na mesma
proporción. En todo caso procederá a redución da subvención, coa conseguinte perda do
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dereito á cobranza, ou, no seu caso o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da
actividade subvencionada.
A comunicación destas circunstancias ao concello efectuarase no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
2.- Nulidade, reintegro, infraccións e sancións
En canto ás causas de nulidade e anulabilidade do acordo de concesión das axudas e de
reintegro das mesmas estarase ao disposto no artigos 32 e 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia.
Reintegraranse as cantidades percibidas, coa conseguinte esixencia de xuros de demora
desde o aboamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro,
nos casos do artigo 33 LSG.
En canto ás infraccións e sancións en que poidan incorrer as entidades beneficiarias destas
axudas e o procedemento para a súa imposición estarase ao disposto no Título IV da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento administrativo común das Administracións Públicas.
VIXÉSIMO PRIMEIRA.- TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.
Os datos das solicitantes e os das súas representantes serán incorporados aos ficheiros
municipais. A finalidade da súa recollida é a instrución do procedemento para a concesión
das subvencións obxecto das presentes bases reguladoras e convocatoria, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia co fin de concluír o proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 15/1999, do 13 de
decembro, de protección de datos de carácter persoal. A Concellería de Igualdade do Concello de Vigo será a responsable do seu tratamento.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante a Concellería de Igualdade do Concello de Vigo.
VIXÉSIMO SEGUNDA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
A presente convocatoria rexerase pola Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia;
a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e o Real decreto 887/2006, do 21
de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a Lei 15/2014
de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do Real decreto 887/2006; as Bases de execución do orzamento do
Concello de Vigo para o ano 2017, as restantes normas de dereito administrativo e, no seu
defecto, as normas de dereito privado.
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CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS E/OU ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DAS MULLERES NO ANO 2017.
O obxecto desta convocatoria responde á finalidade de promover a concesión de subvencións entre as entidades sen ánimo de lucro que realicen actividades ou programas encamiñados ao fomento e á consolidación do asociacionismo feminino, á promoción da muller en
todos os ámbitos da vida pública e privada, así como na prevención e combate da violencia
de xénero. A estas finalidades refírense os artigos 72 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases
de réxime local, e 80.2 “k” e “o” da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, e á Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
PRIMERA.- OBXECTO DA SUBVENCIÓN
O obxecto destas subvención é contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados polo
desenvolvemento de programas e/ou actividades de promoción das mulleres que leven a
cabo as entidades sen ánimo de lucro e que se realicen desde o 1 de xaneiro ata o 27 de
novembro de 2017 e que atendan a algunha/s das seguintes finalidades:

1.- Atender as demandas e necesidades das mulleres establecidas como prioridade no “4º
Plan integral de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes” do Concello de Vigo.
Tendo en conta os obxectivos establecidos en cada unha das súas cinco áreas de actuación: Educación en Igualdade, Conciliación e Corresponsabilidade; Participación Económica,
Violencia de Xénero e Atención á Diversidade. (pódese consultar o documento do IV plan na
web: www.igualdadevigo.org)
2.- Promover o investimento de recursos sociais en accións positivas para as mulleres, que
favorezan o acceso e permanencia das mulleres naqueles ámbitos onde se atopen subrepresentadas. Promovendo por exemplo: accións formativas en áreas e/ou sectores con escasa presenza feminina, acceso e permanencia de mulleres en postos de responsabilidade
ou establecemento de medidas, accións e/ou dispositivos que visibilicen e faciliten a participación das mulleres pertencentes a colectivos en risco de exclusión.
3.- Organizar e promover actividades en ámbitos e/ou áreas tradicionalmente feminizadas,
dirixidas á poboación masculina.
4.- Potenciar o asociacionismo feminino, a participación activa das mulleres nos órganos de
toma de decisións das asociacións, así como a participación das mulleres en todos os ámbitos de actuación das organizacións.
5.- Impulsar a apertura de novas canles de intervención a favor das mulleres no eido socio-laboral, educativo e familiar, evitando perpetuar os roles tradicionalmente sexistas. Desenvolvendo tanto actividades de sensibilización, como proxectos con actuacións innovadoras que propicien a eliminación de roles e estereotipos de xénero.
6.- Favorecer actividades de investigación, educativas e/ou culturais encamiñadas a recuperar a memoria histórica das mulleres de Vigo.
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7.- Promover e visibilizar as achegas e o papel que desenvolven as mulleres nos distintos
sectores relacionados coa pesca (extracción, acuicultura, venda, investigación, etc) e/ou nos
oficios derivados do mar, como redeiras, conserveiras, armadoras, mariscadoras, etc.
8.- Organizar actividades dirixidas a facilitar a adquisición de competencias e habilidades básicas para unha maior autonomía das mulleres: de carácter formativo, ou de carácter cultural, artístico ou de ocio. Estas actividades para ser subvencionables deben complementarse
con actividades de sensibilización, información ou formación en materia de igualdade.
9- Concienciar a homes e mulleres a través da impartición de módulos formativos sobre xénero e Igualdade de Oportunidades.
SEGUNDA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidábel corresponden á participación ou
organización da actividade obxecto da axuda.
As entidades que presenten a esta convocatoria proxectos para a realización de cursos, xornadas ou similares, terán en conta que serán gastos subvencionables os soldos ou honorarios do persoal docente e os correspondentes gastos de seguros sociais.
Asemade, poderanse imputar gastos de actividade de coordinación, que deberá ser realizada por persoa física distinta da encargada da impartición do proxecto formativo, sempre e
cando se xustifique a súa necesidade. Cando a persoa que realiza a coordinación sexa persoal contratado con anterioridade pola entidade solicitante, non se poderá imputar máis do
20% da remuneración líquida mensual do período que abrangue a realización do proxecto.
Os custos indirectos (gastos fixos de estrutura da entidade) formarán parte da xustificación
da subvención, sempre que se imputen ao programa subvencionado ata un máximo do 10%
dos gastos directos e correspondan ao período no que efectivamente se realiza a actividade.
Non terán a consideración de gastos subvencionables os relativos a gastos de desprazamento fora do termo municipal, os relativos á administración, xestión, financiamento, primas
de seguros, adquisición de patrimonio, investimentos, equipamento, mantemento ou alugueiro do local social.
Tampouco serán gastos subvencionables os relacionados coa adquisición de bebidas alcohólicas de calquera tipo nin os relativos aos gastos en atencións protocolarias (servizos
de catering, recepcións, espectáculos...), agás que a concellería de Igualdade, previa xustificación da súa necesidade por parte da entidade solicitante, valore que ese gasto é necesario para a consecución dos obxectivos do programa subvencionado.
A contía de cada subvención poderá chegar ata o 100% do custo da actividade.
TERCERA.- CUANTÍA TOTAL E CRÉDITO ORZAMENTARIO
A cantidade máxima destinada a estas subvencións será a de 64.000,00 euros (sesenta e
catro mil euros) que se fará efectiva con cargo á partida orzamentaria para o exercicio 2017:
2311 4890000 “Promoción da igualdade e do deporte feminino” do orzamento vixente da
Concellería de Igualdade.
CUARTA.- REQUISITOS DAS BENEFICIARIAS
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1. Poderán solicitar e obter estas axudas as entidades xurídicas sen ánimo de lucro que reúnan os seguintes requisitos :
a) Que teñan a súa sede social ou delegación no termo municipal de Vigo.
b) Que se atopen debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións na data de
presentación da solicitude.
c) Que conforme aos seus estatutos ou normas reguladoras, teñan obxectivos e finalidades coincidentes cos establecidos nas presentes bases.
d) Que dispoñan de estrutura suficiente para garantir o cumprimento dos obxectivos propostos e acreditar a experiencia e capacidade necesaria para o logro de tales obxectivos.
e) Que se atopen ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello de Vigo, coa Facenda
Pública estatal e autonómica e coa Seguridade Social.
f) Que cumpran cos demais requisitos previstos no artigo 9 da Lei de Galicia 9/2007, de
subvencións de Galicia, artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e no Real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da
citada lei.
2. Quedan excluídos expresamente desta convocatoria os seguintes proxectos:
a) Aqueles que para a mesma finalidade, foron solicitados noutras áreas ou servizos do
Concello de Vigo.
b) Aqueles que a xuízo da Comisión de Valoración teñan unha relación e canle máis específica de subvención con outras áreas do Concello de Vigo, ou que o obxecto da súa
petición estea incluído nalgún convenio de colaboración ou contratación co Concello de
Vigo.
c) Aqueles que supoñan a edición de documentos internos, así como externos de signo
exclusivamente propagandístico.
d) Aqueles de carácter político e doutrinal de signo partidario e/ou confesional.
e) Aqueles que inclúan actividades docentes previstas nos planes de ensino vixentes.
f) Aqueles que inclúan os gastos xerais das entidades solicitantes relativos á administración, xestión, financiamento, adquisición de patrimonio, investimentos e equipamento,
mantemento ou alugueiro do local social.
g) Aqueles que non reúnan as condicións mínimas de interese xeral, indicando unha mala
definición do mesmo ou que a materia non se axusta aos obxectivos da convocatoria.
h) Aqueles que se presenten fóra do prazo estipulado na convocatoria, calquera que sexa
a causa do atraso.
i) Aqueles que teñan previsto a súa realización fora do termo municipal de Vigo.
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j) Aqueles que non acaden unha puntuación mínima de 10 puntos no apartado 1) da
base Sétima.
3.- As solicitantes deberán reunir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007 do 13
de xuño, de subvencións de Galicia e non estar incursas nas prohibicións para ser beneficiaria da subvención previstas no dito artigo. En consecuencia, as entidades solicitantes entregarán unha declaración de non estar incursas nas prohibicións que recollen os apartados 2
e 3 do citado artigo 10.
QUINTA.- PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS
O procedemento para a concesión destas subvencións será o de concorrencia competitiva
que se iniciará de oficio tras a aprobación das presentes bases e convocatoria pola Xunta de
Goberno Local.
SEXTA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES
O prazo de presentación de solicitudes e documentación complementaria correspondente,
será de 10 días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto desta
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
SÉTIMA.- BASES REGULADORAS
As Bases reguladoras publicaranse no Boletín Oficial da Provincia (BOPPO) e con posterioridade remitirase a Convocatoria á Base de datos Nacional de Subvencións, que será quen
lle dea traslado ao BOPPO do extracto da mesma, sen prexuízo da súa inserción na web do
Concello de Vigo.
OITAVA.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA A INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO E PRAZO PARA A NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
A Concellería de Igualdade será a encargada da instrución do procedemento de concesión
das subvencións. A Comisión de Valoración avaliará as solicitudes de subvención para cada
un dos programas presentados. Esta comisión é o órgano colexiado composto pola concelleira delegada de Igualdade, que actuará como presidenta, unha técnica de igualdade e a
xefa do servizo de Igualdade que ademais actuará como secretaria.
A Concellería de Igualdade, como órgano instrutor, formulará a proposta de concesión das
subvencións á Xunta de Goberno Local consonte a avaliación realizada.
A Xunta de Goberno Local será o órgano competente para conceder ou denegar as axudas.
O prazo para a instrución e resolución do expediente será de tres meses, como máximo,
desde o último día de prazo de presentación das solicitudes no Rexistro Xeral do Concello, e
a súa resolución notificaráselles ós solicitantes no prazo de dez días a partir da súa data, de
acordo co previsto no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das Administracións Públicas.
NOVENA.- XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS
As beneficiarias das subvencións deberán xustificar o cumprimento da finalidade para a que
se lle concedeu a subvención e a aplicación dos fondos recibidos como data límite o 27 de
novembro de 2017.
DÉCIMA.- PAGAMENTO
O aboamento das subvencións efectuarase mediante transferencia bancaria, unha vez rematen os programas obxecto da subvención e sexan debidamente xustificados.
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Procederase ao pagamento parcial ou redución proporcional do importe nos seguintes casos:
•

•
•

Cando o gasto xustificado sexa inferior ao 100 % do importe do orzamento do pro xecto presentado pola entidade beneficiaria na súa solicitude de subvención. A axuda
será entón minorada na mesma proporción.
Pola obtención de maior ingresos ou financiamento do previsto no proxecto.
Polo incumprimento das obrigas da entidade beneficiaria.

EXTRACTO DA CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO
PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS E/OU ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DAS
MULLERES NO ANO 2017.
“De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode
consultarse
na
Base
de
Datos
Nacional
de
Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/dbnstrans/index)”:
PRIMEIRA.- OBXECTO DA SUBVENCIÓN
Promover a concesión de subvencións entre as entidades sen ánimo de lucro que realicen
actividades ou programas encamiñados ao fomento e á consolidación do asociacionismo feminino, á promoción da muller en todos os ámbitos da vida pública e privada, así como na
prevención e combate da violencia de xénero e que se realicen desde o 1 de xaneiro ata o
27 de novembro de 2017.
SEGUNDA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidábel corresponden á participación ou
organización da actividade obxecto da axuda.
Os custos indirectos formarán parte da xustificación da subvención, sempre que se imputen
ao programa subvencionado ata un máximo do 10% dos gastos directos.
A contía de cada subvención poderá chegar ata o 100% do custo da actividade.
TERCEIRA.- CONTÍA TOTAL E CRÉDITO ORZAMENTARIO
A cantidade máxima destinada a estas subvencións será a de 64.000,00 euros (sesenta e
catro mil euros) con cargo á partida orzamentaria para o exercicio 2017: 2311 4890000 “Promoción da igualdade e do deporte feminino” do orzamento vixente da Concellería de Igualdade.
CUARTA.- BENEFICIARIAS
Entidades xurídicas sen ánimo de lucro que teñan a súa sede social ou delegación no termo
municipal de Vigo, se atopen debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións na
data de presentación da solicitude e cumpran os demais requisitos que establecen as bases
e convocatoria.
QUINTA.- PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS
O procedemento para a concesión destas subvencións será o de concorrencia competitiva.
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SEXTA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES
O prazo para presentar as solicitudes a esta convocatoria será de 10 días hábiles, contados
desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia.
SÉTIMA.- BASES REGULADORAS
As Bases reguladoras serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOPPO), remitirase
a Convocatoria á Base de datos Nacional de Subvencións, que será quen lle dea traslado ao
BOPPO do extracto da mesma, sen prexuízo da súa inserción na web do Concello de Vigo.
OITAVA.- XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS
As beneficiarias das subvencións deberán xustificar como data límite o 27 de novembro de
2017.

10(370).PRÓRROGA DO CONTRATO DE “LIMPEZA DA CASA DO
CONCELLO E DEMAIS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE
VIGO”. EXPTE. 1316/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
17/04/17, dáse conta do informe-proposta do 30/03/17, asinado polo xefe de Área de
Servizos Xerais, o xefe do Servizo Xurídico de Servizos Xerais, e o concelleirodelegado da Área de Fomento, Limpeza e Contratación, que di o seguinte:
1.ANTECEDENTES.
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 3 de agosto de 2012, entre outros
asuntos aprobou o expediente de CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DO
EDIFICIO CONSISTORIAL E OUTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE
VIGO. EXPTE. 1316/440, aprobándose o prego de prescripcións técnicas particulares
redactado polo xefe da Área de Fomento, con data 30 de xullo de 2.012, así como o prego
de condicións administrativas particulares que rexerá a licitación redactado pola Técnica de
Administración Xeral da Área de Contratación en data 30 de xullo de 2.012.
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 24 de maio de 2013, entre outros asuntos
acordou a adxudicación do PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DO
SERVIZO DE LIMPEZA DA CASA DO CONCELLO E DEMAIS DEPENDENCIAS
MUNICIPAIS. EXPTE. 1316/440, a mercantil LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.U., por un
prezo total de 6.700.078,70 €/catro anos (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE
de 1.022.045,90 €/catro anos.
Con data 14 de xuño de 2013, o Concello de Vigo asina o contrato coa mercantil
LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.U, establecendose como data de inicio para a prestación
dos servizos de limpeza da casa do concello e demais dependencias municipais o 16 de
xuño de 2013, cunha duración de catro anos.
Con data 13 de febreiro de 2015, a Xunta de Goberno Local acordou a revisión ordinaria do
contrato dacordo co seguinte:
“1.Aprobar a 1ª revisión ordinaria do prezo do contrato de “Servizo de Limpeza
da Casa Consistorial e outras dependencias” por un importe anual de 15.756,54 €
/ano (sen IVE) o que supón 19.065,41 € / ano ( con IVE).
2.Aprobar o prezo total anual do contrato de “Servizo de Limpeza da Casa
Consistorial e outras dependencias” despois da 1ª revisión ordinaria por un importe
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total anual de 1.435.264,74 € /ano (sen IVE) que supón 1.736.670,34€ /ano (con
IVE).
3.Aprobar o importe dos atrasos derivados da 1ª revisión ordinaria do contrato
por un importe de 8.534,76 € (sen IVE) o que supón 10.327,06 € (con IVE).
Con data 4 de decembro de 2015, a Xunta de Goberno Local acordou a 2ª revisión ordinaria
de prezos do contrato dacordo co seguinte:
1. Aprobar a 2ª revisión ordinaria do prezo do contrato de “Servizo de Limpeza da
Casa Consistorial e outras dependencias”, correspondente o 85 % da variación
do IPC do periodo xaneiro 2013-xuño 2015 cun valor do 1,19, o cal
correspondese cunha revisión o alza de 16.892,15 €/ano sen IVE sobre o prezo
de adxudicación inicial, o cal lle corresponde polo IVE (21%) un importe de
3.547,35 €, o que fai un total IVE engadido de 20.439,50 €/ano, a favor da
mercantil LIMPIEZAS DEL NOROESTE SAU (CIF A36621464), con cargo a
aplicación orzamentaria 9200.227.00.00 Limpeza da casa Consistorial.
2. Aprobar o prezo total anual do contrato de “Servizo de Limpeza da Casa
Consistorial de outras dependencias” a favor da mercantil LIMPIEZAS DEL
NORAESTE SAU (CIF A36621464), despois da 2ª revisión ordinaria por un
importe de 1.436.400,35 €/ano sen IVE, que co importe de 301.644,07 €,
correspondente o IVE (21%) fan un total ano de 1.738.044,42 €. IVE incluido.
Dito importe será con cargo a aplicación orzamentaria 9200.227.00.00 Limpeza
da casa Consistorial e coa seguinte ditribución anual:
ano 2015: 941.440,73 €
ano 2016: 796.603,69 €
3. Aprobar o importe a facturar correspondente os atrasos derivados da facturación
xa emitida pola mercantil LIMPIEZAS DEL NOROESTE SAU (CIF A36621464)
dende o 16 de xuño de 2015 ata o 31 de outubro de 2015, e a sua
correspondente actualización a 2ª revisión por un importe de 425,84 € (sen IVE)
que co importe de 89,43 €, correspondente o IVE (21%) fan un total ano de
515,27 €. IVE engadido.
Con data 11 de abril de 2016, a Xunta de Goberno Local acorda:
1. Autorizar a cesión do contrato do servizo de limpeza da casa do Concello e
demais dependencias municipais do Concello de Vigo por procedemento aberto,
adxudicado a LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.U., por resolución da Xunta de
Goberno Local de 24 de maio de 2013, á favor da mercantil MANTELNOR
LIMPIEZAS, S.L.U.
2. MANTELNOR LIMPIEZAS, S.L.U., deberá prestar garantía definitiva por importe
de 283.901,64 euros, por calquera das formas previstas no artigo 96 do TRLCSP.
A citada empresa presta garantía ca operación número 201600042148 de data
19 de abril de 2016.
O apartado 4 das FEC o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares do contrato,
establece que o prazo de execución é de 4 anos, a computar dende o 16 de xuño de 2013,
con dúas posibles prórrogas dun ano cada unha.
A empresa adxudicataria do contrato de limpeza “Mantelnor Limpezas, S.L.U.”, solicita en
data 13 de marzo de 2017, a través do rexistro xeral do Concello a prórroga do contrato.
O técnico que suscribe considera que a prestación do servizo vense realizando de maneira
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satisfactoria, polo cal considera que non existe inconvinte en concederlle a prórroga á
empresa adxudicataria do contrato dos servizos de “Limpeza da Casa do Concello e
demáis dependencias do Concello de Vigo”, durante o período comprendido entre o 16 de
xuño de 2017 e o 15 de xuño de 2018.
PROPOSTA:
Á vista do anteriormente exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, previo informe da
Intervención de Fondos Municipal a adopción do seguinte acordo:
1.- Autorizar a prórroga do contrato para a “Limpeza da Casa do Concello e
demáis dependencias municipais do Concello de vigo” (Expte. 1.316/440), polo
período comprendido entre o 16 de xuño de 2017 e o 15 de xuño de 2018, en
favor da empresa Mantelnor Limpezas, S.L.U.
O importe económico da prórroga indicada , sen prexuízo das revisións de
prezos que procedan, será o seguinte:
Ano 2017 (período comprendido entre el 16 de xuño de 2017 e 31 de decembro
de 2017: 941.440,76 Euros con cargo á partida 9200.227.00.00.
Ano 2018 (período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 15 de xuño de 2018:
796.603,66 Euros con cargo á partida 9200.227.00.00.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
11(371).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN DO INICIO DO EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO PARA A MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE “MELLORA DA
REDE DE SANEAMENTO NAS RÚAS LOTAS E BREA”. EXPTE. 3132/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data
17/04/17, asinado polo Servizo Administrativo e Orzamentario da Área de Fomento,
o xefe do Servizo Xurídico da Área de Servizos Xerais e o concelleiro delegado da
Área de Fomento, que di o seguinte:
I.- Antecedentes.
1.- A Xunta de Goberno Local de data 13 de maio de 2016 acordou aprobar o proxecto
técnico-que inclúe memoria, planos e presuposto- para executa-las obras de MELLORA DA
REDE DE SANEAMENTO NAS RÚAS LOTAS E BREA por un importe total de 84.178,16
euros (IVE excluido), con cargo ao Plan de Investimentos recollido no acordo de prórroga da
concesión administrativa da Xestión Integral do Servizo de Abastecemento e Saneamento
de Auga, outorgado a favor de Aqualia-FCC.
2.- O Concelleiro de Área de Fomento en data 19 de setembro de 2015 resolve nomear a
direeción facultativa da obra a D. Jorge Muñoz Rama e D. Jerónimo Centrón Castaños.
3.- En data 2 de novembro de 2016, asínase a Acta de Comprobación de Replanteo.
4.- En data 1 de febreiro de 2017 o Enxeñeiro de Caminos, Canais e Portos, , D. Jerónimo
Centro Castaños e o Técnico Municipal D. Jorge Muñoz Rama, directores facultativos da
obra emiten informe técnico solicitando autorización para a redación dunha modificación do
proxecto de obras, coa xustificación técnica que a continuación se transcribe:
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“Una vez iniciadas las obras se pudo comprobar que el estado del colector existente era
sensiblemente peor del previsto inicialmente y que algunos de los criterios utilizados para el
diseño de las obras no se correspondían con la realidad. Para adaptar la obra a los nuevos
condicionantes consideramos conveniente realizar una serie de modificaciones en las obras
previstas para adaptarlas a las necesidades existentes. A continuación se analizan las
diversas circunstancias que justifican las modificaciones propuestas.
Renovación tramo no previsto .- En el Proyecto Original se indicaba de forma expresa en
la Memoria y en Planos que no se contemplaba la renovación del tramo de la rúa Lotas en la
zona en que se estrecha el vial debido a que se había renovado hacía unos años y se
consideraba que estaba en buenas condiciones. Al realizar la excavación de la zanja se
pudo ver que el colector estaba en muy mal estado y que sería necesario renovarlo
completamente. El tramo afectado tiene una longitud de 41,0 metros.
Aumento diámetro en rúa Lotas .- A la vista de los caudales circulantes en el tramo de
colector de la rúa Lotas en los casos de fuertes precipitaciones y al brusco cambio de
dirección allí existente se considera conveniente aumentar el diámetro del colector previsto
en el Proyecto, 400 mm, para facilitar la evacuación de los caudales recogidos en la rúa
Brea y garantizar así que no entrase en carga en la zona de menor pendiente de la rúa
Lotas, afectando a las acometidas.
Modificación del punto de conexión en Ramón Nieto .- La conexión prevista en Ramón
Nieto no puede realizarse conforme al diseño previsto en el proyecto debido a la existencia
de servicios que se descubrieron una vez ejecutada la excavación, a mano, de la zanja.
Aumento del número de acometidas .- Algunas de las viviendas disponen de más de una
acometida lo que implica un mayor número de arquetas de registro.
Pozo reforzado en el cruce .- En el punto de cruce de la rúa Lotas con la rúa Brea se
produce un cambio de dirección muy brusco que combinado con un fuerte cambio de
pendiente provoca el choque del agua contra la pared del pozo y la formación de una fuerte
turbulencia por lo que se considera necesario ejecutar un pozo de hormigón armado in situ,
reforzado y con una cuna en curva.
Excavación en roca .- Se ha comprobado que al inicio de la rúa Brea existe una zona con
abundante roca, lo que no estaba previsto en el Proyecto.
Arqueta sifónica .- La conexión con la red existente será necesario realizarla a través de
arqueta sifónica debido a la existencia de rejillas transversales.
Relleno de pozos fuera de servicio .- Los pozos anulados se encuentran en mal estado y
existe el riesgo de que colapsen y acaben afectando al pavimento por lo que se propone
rellenarlos de una mezcla de grava y hormigón.
Rejillas transversales .- Se considera conveniente reforzar la rejilla transversal existente
con la colocación de otra similar un poco más arriba de la rúa Brea. INFORME A.T. A LA
DIRECCIÓN DE OBRA Mellora rede saneamento nas rúas Lotas e Brea CONCELLO DE
VIGO INGENIERIA ESINPRO , S.L.
Hormigón en coronación de zanja .- Debido a la dificultad de compactar el relleno de las
zanjas por la falta de espacio para la maquinaria y a la fuerte pendiente se propone reforzar
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la coronación de las zanjas con 15 cm de hormigón para garantizar que no se producirán
hundimientos en el pavimento.
Entibación .- No es posible utilizar la entibación debido a la dificultad para acceder la
maquinaria por el reducido espacio lateral disponible. El terreno, por otra parte, es estable y
la profundidad de la zanja es reducida.
Reposición del pavimento .- En el Proyecto se contemplaba la reposición del pavimento a
todo lo ancho de los viales pero la existencia de encuentros transversales con cotas muy
forzadas aconseja reducir los cambios en las rasantes actuales para evitar el riesgo de que
el agua de escorrentía pueda pasar a las entradas de garajes y viviendas.
Corte del pavimento .- Debido a lo anterior es necesario realizar un corte longitudinal del
pavimento en algunas zonas para regularizar la anchura de la franja de reposición.
Aparte de lo anterior cabe señalar que en el nº 9 de la rúa Brea se han localizado una serie
de filtraciones de aguas residuales por debajo de la solera que demuestran la existencia de
fugas o roturas en el colector.
Aparte de lo anterior cabe señalar que en el nº 9 de la rúa Brea se han localizado una serie
de filtraciones de aguas residuales por debajo de la solera que demuestran la existencia de
fugas o roturas en el colector.
Fundamentos técnicos e xurídicos
I.- A necesidade da modificación do proxecto e a súa xustificación figuran no informe da
Dirección facultativa da obra de data 1 de febreiro de 2017 transcrito no antecedente 4 deste
informe.
II.- En data 21.11.2011 a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo acordou aprobar a
prórroga da concesión administrativa de xestión integral da auga.
No punto III do citado Acordo da Xunta de Goberno Local aceptase o compromiso da
concesionaria asumido no seu escrito de aceptación de prórroga do contrato para a
financiación dun plan de investimentos nas accións que se indican e según as contías e
prazos de execución sinaladas no mesmo.
III.- En data 08.03.2013 a Xunta de Goberno Local acordou aprobar a ordenación do
Procedemento de Contratación a seguir nas obras con cargo ao referido Plan de
Investimentos.
No punto III do citado acordo establécese que dende a Área de Fomento proporase á Xunta
de Goberno Local encomendar á entidade concesionaria Aqualia a redacción do
correspondente proxecto técnico, previa xustificación da conveniencia e idoneidade do
investimento.
IV.- No punto IV do citado acordo establécese que “as modificacións do proxecto, previa
proposta da Dirección de Obra someteranse á aprobación da Xunta de Goberno Local e
notificaranse á Entidade Concesionaria.
V- En data 22.03.2013 a Xunta de Goberno Local acordou aprobar o cadro de precios de
unidades de obra, establecido como obrigatorio no punto II do Procedemento de
Contratación a seguir no Plan de Investimentos de Aqualia.
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O proxecto modificado debe por tanto, igualmente que a redacción do proxecto, cinguirse ao
citado cadro de prezos de unidades de obra aprobado pola Xunta de Goberno Local. No
caso de unidades que non figuren no mesmo aos prezos xerais de mercado, tal e como se
establece no citado acordo.
VI.- Procedimento a seguir.- O procedemento a seguir será o mesmo que de aprobación dun
proxecto técnico regulado no Acordo da Xunta de Goberno Local de data 08.03.2013, e que
é o seguinte:
– Unha vez que por parte da Xunta de Goberno Local se autorice o inicio do expdediente
deberá procederse por parte da entidade Aqualia-FCC á redacción da modificación.
– A dirección técnica previa conformidade do Concelleiro Delegado da Área -Fomentosometerá á consideración da Xunta de Goberno Local a aprobación do modificado do
proxecto e ordenará á entidade concesionaria a inclusión da actuación no plan de
investimento e a realización dos trámites correspondentes á súa contratación.
– Posteriormente a entidade concesionaria AQUALIA-FCC dará conta á Xunta de Goberno
Local do correspondente contrato de obra no que se especificarán os apartados
contemplados no punto III.c.
– No caso de que a modificación supoña un incremento dos fondos destinados á actuación
incluirase o correspondente informe financiero (punto IV do acordo)
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO
1º.- Autorizar o inicio do expediente de modificación do proxecto das obras “Mellora rede de
Saneamento nas Rúas Lotas e Brea”.
2º.- O presente acordo notifíquese a “Aqualia-FCC” da forma legalmente establecida.

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

12(372).ENCOMENDA DA REDACCIÓN DO PROXECTO TÉCNICO “AMPLIACIÓN
DA REDE DE ABASTECEMENTO NA RÚA ABADE JUAN DE BASTOS-MATAMÁ” Á
ENTIDADE CONCESIONARIA AQUALIA. EXPTE. 4452/440.
Dáse conta do informe-proposta de data 17/04/17, asinado polo Servizo Administrativo e

Orzamentario da Área de Fomento, o xefe do Servizo Xurídico da Área de Servizos
Xerais e o concelleiro delegado da Área de Fomento, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
I.- En data 15 de febreiro de 2017 o Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos emite informe
no que se xustifica a conveniencia e idoneidade das obras de AMPLIACIÓN DA REDE DE
ABASTECEMENTO NA RÚA ABADE JUAN DE BASTOS – MATAMÁ.
II.- En data 13 de marzo de 2017 o Concelleiro Delegado resolveu iniciar expediente para
encomendar á Entidade Concesionaria AQUALIA a redacción do correspondente proxecto
técnico de SAMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO NA RÚA ABADE JUAN DE
BASTOS – MATAMÁ.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS
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I.- En data 21.11.2011 a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo acordou aprobar a
prórroga da concesión administrativa de xestión integral da auga.
No punto III do citado Acordo da Xunta de Goberno Local aceptase o compromiso da
concesionaria asumido no seu escrito de aceptación de prórroga do contrato para a
financiación dun plan de investimentos nas accións que se indican e según as contías e
prazos de execución sinaladas no mesmo.
II.- En data 08.03.2013 a Xunta de Goberno Local acordou aprobar a ordenación do
Procedemento de Contratación a seguir nas obras con cargo ao referido Plan de
Investimentos.
No punto III do citado acordo establécese que dende a Área de Fomento proporase á Xunta
de Goberno Local encomendar á entidade concesionaria Aqualia a redacción do
correspondente proxecto técnico, previa xustificación da conveniencia e idoneidade do
investimento.,
III.- En data 22.03.2013 a Xunta de Goberno Local acordou aprobar o cadro de precios de
unidades de obra, establecido como obrigatorio no punto II do Procedemento de
Contratación a seguir no Plan de Investimentos de Aqualia.
O proxecto encomendado debe, por tanto, atinguirse ao citado cadro de prezos de unidades
de obra aprobado pola Xunta de Goberno Local. No caso de unidades que non figuren no
mesmo aos prezos xerais de mercado, tal e como se establece no citado acordo.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO
1º.- Encomendar á Entidade Concesionaria Aqualia a redacción do proxecto técnico das
obras de AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO NA RÚA ABADE JUAN DE
BASTOS – MATAMÁ.
2º.- Desginar ao Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos D. Jerónimo Centrón Castaños
como director do proxecto de obras de AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO NA
RÚA ABADE JUAN DE BASTOS – MATAMÁ.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
13(373).PROPOSTA DE AMPLIACIÓN DA CONCESIÓN DO SERVIZO
PÚBLICO REGULAR DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAXEIROS
DE USO XERAL EN VIGO POLA POSTA EN FUNCIONAMENTO DA NOVA LIÑA
H3 AO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO. EXPTE. 1383/449.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 11/04/17, o
informe de fiscalización do 18/04/17, dáse conta do informe-proposta de data
29/03/17, asinado pola xefa do Servizo de Transportes e a concelleira delegada de
dito Servizo, que di o seguinte:
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Na data 22 de febreiro de 2017 a Concelleira delegada de transportes ditou a seguinte orde
de servizo:
“Dar inicio as actuacións que sexan necesarias para a posta en funcionamento da nova liña
H3 ao Hospital Álvaro Cunqueiro conforme as especificacións do documento presentado e
unido ao expediente”
ANTECEDENTES
I.- A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente de data 30 de decembro
de 2016, adoptou o acordo de :
PRIMEIRO :Modificar o contrato do servizo publico de viaxeiros da cidade de Vigo incluíndo
no mesmo o servizo de transporte ao hospital Alvaro Cunqueiro coas seguintes liñas:Liña H
Navia Bouzas Fragoso; Lanzadeira 1: LIÑA HOSPITAL 1: Lanzadeira 2: LIÑA HOSPITAL 2 ;
Ampliación da actual liña L12B ata ó Hospital: Ampliación da actual liña L6 ata ó
Hospital;Ampliación da liña 18 en seis expedicións cun total de 289.528 quilómetros ao
ano.
Os servizos, horarios e numero de expedicións poden ser modificados pola Alcaldía o
Concelleiro en quen delegue, de conformidade coas necesidades puntuais e urxentes
derivadas da posta en servizo do Hospital na súa totalidade
SEGUNDO:Fixar o prezo do contrato en 1.302.876 € anuais, prezo do que se deduce a
retribución do contratista procedente da recadación do prezo abonado polos usuarios
estimados, polo que o custe imputable anualmente e aproximadamente de 600.000 €; e
aprobar o gasto e a dispoñibilidade de crédito que se derive do contido da modificación
proposta con cargo a partida 44114700001 por un importe aproximado de 600.000 €
anuais ,
TERCEIRO: Fixar como prezo coche/quilometro para este servizo o prezo correspondente o
custe unitario aprobado en cada ano e con o limite de 4,50 € ( IVE incluido )
Requirir a empresa concesionaria para que remita liquidación mensual do servizo prestado,
de conformidade coa seguinte formula :
nº de quilometro x prezo fixado por quilometro -nº de viaxeiros x prezo billete
Se a cantidade ingresada polos viaxeiros e menor que o custe por quilómetros
a empresa presentara factura pola diferencia ; se a cantidade ingresada polos viaxeiros e
maior que o custe por quilómetros a diferencia será ingresada pola empresa concesionaria
no Concello”
II.-Ante a demanda dos veciños de distintas zonas da cidade solicitando un servizo directo
ao hospital Alvaro Cunqueiro foi solicitada proposta de servizo a empresa concesionaria do
transporte publico da cidade Viguesa de transportes S.L.
A proposta formulada foi estudada polos servizo municipais realizándose axustes dos que
resulta a seguinte proposta de servizo de data 18 de xaneiro de 2017.
Denominación da liña: H3
Descrición do servizo:
Percorrido:
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Ida: rúa Garcia Barbón “Calzada” – rúa S. Badia – rúa Buenos Aires –rúa T. Vigo – rúa
Aragón – rúa Jenaro de la Fuente – rúa Ramón Nieto – rúa Manuel Alvarez – estrada Vella
de Madrid – Seminario – rúa Lameiro – estrada Marco – rúa Saa – rúa Seixo – Ctra Venda
– Hospital A. Cunqueiro.
Volta: Dende o Hospital realizárase polo mesmo percorrido
Horario días laborais :
Saídas: rúa Garcia Barbón “Calzada”: 07:45 e 11:00.
Saídas: Hospital Álvaro Cunqueiro: 10:15 e 13:15.
Frecuencias : Viaxes : Ida 2 Volta 2
Quilómetros viaxe:Ida 16,31 Volta1 5,70
Total quilómetros día : liña 64,02; posicionamento 13,67 : total 77,69
Recursos utilizados: Un vehículo e un condutor.
Previsión de viaxeiros: a previsión de viaxeiros de conformidade cos datos de que se dispón
no servizo ao hospital pode calcularse inicialmente como mínimo en 99 viaxeiros/día na
nova liña e prevendo o seu incremento progresivo dado que o recorrido proposto discorre
por unha zoa con gran densidade de poboación.
Custo : O custo total anual da liña prevese o redor de 82.923 € e o custo para o orzamento
municipal o redor de 50,401 € considerando a previsión de viaxeiros, coas actualizacións
que procedan do prezo coche/quilometro e prezo do billete de conformidade coa formula de
revisión recollida no prego de condicións que rexe a concesión ( os prezos utilizados para o
calculo do custo son os aprobados no expediente de revisión de tarifas para o ano 2017, na
Xunta de goberno Local de data 23 de decembro de 2016)
Ao obxecto de optimizar a nova liña, pola Concellería proponse que a expedición das 7,45
inicie o servizo dende a parada da carretera de Camposancos nº 19 e a expedición das
13,15 que preste o servizo até a parada da carretera de Composancos nº 28.
RÉXIME LEGAL APLICABLE
Por tratarse dun servizo regular de viaxeiros no termino municipal de Vigo, a prestación do
mesmo corresponde a empresa Viguesa de Transportes S.L. por ser a concesionaria do
transporte urbano colectivo de viaxeiros da cidade de Vigo de conformidade co Acordo
Plenario de adxudicación de data 16 de setembro de 1994, procedendo a modificación do
contrato para a inclusión do novo servizo.
De conformidade co disposto no artigo 26.2 do prego de condicións que rexe a concesión
aprobado polo Pleno do Concello en sesión de data 26 de maio de 1994 .cando se propoña
polo Concello unha modificación na prestación do servizo o concesionario aportara informe
dos quilómetros necesarios , previsión de viaxeiros , recadación e custe do mesmo ,
procedendo o estudo da proposta formulada pola empresa concesionaria por parte dos
técnicos municipais e a aprobación da modificación do contrato polo órgano competente en
materia de contratación .

S.ord. 27.04.17

De conformidade co disposto no artigo 26. 4, C) do mencionado prego cando as
modificacións propostas supoñan un incremento de quilómetros igual o superior o un por
cento e menor dun 5 por cento o supoñan contratación de persoal o adquisición de novos
vehículos o prazo para a posta en funcionamento será de 2 meses.
De conformidade co artigo 60 do prego de condicións aprobado na data 26 de maio de
1994 o prezo coche / quilometro aprobado utilizarase como elemento para o calculo de
novos servizos non previstos no Acordo de Adxudicación e a realización dos cales pode ser
necesaria .
Asimesmo e para a determinación do prezo coche/quilometro debe considerase o contido do
apartado oitavo do acordo da Xunta de Goberno Local de data 17 de xaneiro de 2014 polo
que se fixa que se estude a posibilidade de mudar as novas prestacións que estean a prezo
coche quilometro legal a prezo coche quilometro real ( custes asociados a explotación /nº de
quilómetros ) incrementado este custo nun 6% de beneficio industrial e o prezo para o
servizo ao hospital Alvaro Cunqueiro fixado no Acordo da Xunta de Goberno Local de data
30 de decembro de 2016.
No artigo 74 do Decreto 923/1965 de 8 de abril polo que se aproba o texto articulado da Lei
de Bases de Contratos do Estado en vigor na data de adxudicación do contrato establecese
que “A administración poderá modificar por razón de interese publico , as características do
servizo contratado e as tarifas que han de ser abonadas polos usuarios ; cando as
modificacións afecten ao réxime financeiro do contrato , a administración debera compensar
ao empresario de maneira que se manteñan en equilibrio os supostos económicos que
presidiron o perfeccionamento daquel “.
No mesmo sentido manifestase o artigo 221 do Decreto 3410/1975 de 25 de novembro polo
que se aproba o regulamento xeral de contratación do estado .
A modificación proposta cuio prezo total até a final da concesión calculase en 330.000 €
xunto coas anteriores modificacións do contrato “ servizo ao hospital Alvaro Cunqueiro” e
“ampliación do servizo a Cidade Universitaria” cuios prezos ate o final da concesión
calculasen en 24.000.000€ no representan unha variación do 10% do prezo do contrato
tendo en conta que o prezo de contrato calculase aproximadamente en 500.000.000 €.
Polo exposto , proponse a Xunta de Goberno Local como órgano competente en materia de
contratación de conformidade co disposto no apartado 3 da disposición adicional segunda do
TRLCSP, e previo informe favorable da Asesoría Xurídica e da Intervención municipal a
adopción do seguinte:
ACORDO :
PRIMEIRO : Ampliar o contrato do servizo publico de viaxeiros da cidade de Vigo incluíndo
no servizo ao hospital Alvaro Cunqueiro sito en Beade a liña H3 coas seguintes
características e condicións:
Percorrido:
Ida: rúa Garcia Barbón “Calzada” – rúa S. Badia – rúa Buenos Aires –rúa T. Vigo – rúa
Aragón – rúa Jenaro de la Fuente – rúa Ramón Nieto – rúa Manuel Alvarez – estrada Vella
de Madrid – Seminario – rúa Lameiro – estrada Marco – rúa Saa – rúa Seixo – Ctra Venda
– Hospital A. Cunqueiro.
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Volta: Dende o Hospital realizárase polo mesmo percorrido
A expedición que sae dende a avenida Garcia Barbón as 7,45 iniciara o servizo dende a
parada nº 19 da carretera de Camposancos e a expedición que sae do Dospital Alvaro
Cunqueiro as 13,15 prestara o servizo até a parada do nº 28 da carretera de Camposancos
polo seguinte itinerario :
IDA : carretera de Camposancos dende o nº 19, avenida da Florida, praza de América, Gran
Via, praza de España, Gran Via, rúa Urzaiz , e avenida Garcia Barbón.
VOLTA : avenida Garcia Barbón, rúa Colon, rúa Gran Vía, praza de España, Gran Via, praza
de América, avenida da Florida, e carretera de Camposancos dende o nº 28 .
Horario días laborais :
Saídas: avenida Garcia Barbón cruce Isaac Peral: 07:45 e 11:00.
Saídas: Hospital Álvaro Cunqueiro: 10:15 e 13:15.
Frecuencias : Viaxes : Ida: 2 ,Volta: 2
Quilómetros viaxe:Ida 16,31 Volta 15,70
Total quilómetros día : liña 64,02 : posicionamento13,67 : total 77,69
Total quilómetros ano: 19.189
Recursos utilizados: Un vehículo e un condutor.
Os servizos, horarios e numero de expedicións poden ser modificados pola Alcaldía o
Concelleiro en quen delegue, de conformidade coas necesidades puntuais e urxentes
derivadas da posta en servizo do Hospital na súa totalidade
Previsión de viaxeiros: a previsión de viaxeiros de conformidade cos datos de que se dispón
no servizo ao hospital pode calcularse inicialmente como mínimo en 99 viaxeiros/día na nova
liña e prevendo o seu incremento progresivo dado que o recorrido proposto discorre por
unha zoa con gran densidade de poboación.
Custo : Considerando a previsión de viaxeiros o custe total anual da liña prevese o redor de
82.923 € e o custe para o orzamento municipal de 50.401 € considerando o numero de
quilómetros anuais previstos (19.189 x 4,3213 €) e o numero de viaxeiros anuais previstos
(24.453x1,33€) coas actualizacións que procedan do prezo coche/quilometro e prezo do
billete de conformidade coa formula de revisión recollida no prego de condicións que rexe a
concesión. ( os prezos utilizados para o calculo do custo son os aprobados no expediente de
revisión de tarifas para o ano 2017 na Xunta de goberno Local de data 23 de decembro de
2016)
SEGUNDO : Fixar o prezo do servizo en 82.923 € anuais, prezo do que se deduce a
retribución do contratista procedente da recadación do prezo abonado polos usuarios
estimados, polo que o custe imputable anualmente e aproximadamente de 50.401 €; e
aprobar o gasto e a dispoñibilidade de crédito que se derive do contido da modificación
proposta con cargo a partida 44114700001 por un importe aproximado de 50.401 € anuais,
calculándose para o presente ano o redor de 37.800 €
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TERCEIRO: Fixar como prezo coche/quilometro para este servizo o prezo correspondente o
custe unitario aprobado en cada ano e con o limite de 4,50 € ( IVE incluído )
CUARTO : Requirir a empresa concesionaria para que remita liquidación mensual do servizo
prestado, de conformidade coa seguinte formula :
nº de quilometro x prezo fixado por quilometro -nº de viaxeiros x prezo billete
Se a cantidade ingresada polos viaxeiros e menor que o custe por quilómetros
a empresa presentara factura pola diferencia ; se a cantidade ingresada polos viaxeiros e
maior que o custe por quilómetros a diferencia será ingresada pola empresa concesionaria
no Concello.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
14(374).PROPOSTA PARA O PASE A VÍA DE CONSTRINXIMENTO DE
COTAS ADEBEDADAS POR CONSUMO DE AUGA NO ANO 2015. EXPTE.
33508/700
Dáse conta do informe-proposta do tesoureiro municipal, de data 19/04/17, que di o
seguinte:
A Dirección de Ingresos do Concello de Vigo, en data 21 de marzo de 2017 remíte a esta Tesou rería o seguinte informe:
Achegolle relación de liquidacións de taxas en concepto de recibos por subministración de
auga potable, servicio de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais, cota
de aboamento e utilizacion de aparatos de medida, correspondentes os períodos de
facturación entre o 01.01.2015 e o 31.12.2015, non satisfeitas en período voluntario e
aprobadas por Decreto mensual do Iltmo. Sr. Alcalde.
As citadas liquidacións foron notificadas regulamentariamente conforme ós art. 109 a 112
da Lei 58/2003, do 17 de decembro Xeral Tributaria.
Estes expedientes teñen a súa orixe na petición formulada pola empresa concesionaria do Servizo municipal de abastecemento e saneamento de auga para a apertura do citado proceso recadatorio.
As citadas liquidacións, cuxo importe total ascende a 132.498,10 € ( CENTO TRINTA E DOUS
MIL CATROCENTOS NOVENTA E OITO EUROS E DEZ CENTIMOS) segundo relación que
achega que comenza por ABRAHAN LLORENTE RODRÍGUEZ e remata en ZINNIA SA foron
aprobadas por decreto mensual do Ilmo. Sr. Alcalde en cada mes dos devanditos anos e que se
relacionan o seguir:
RECIBO

TITULAR

FIJO/CTO

PPAL

158687623 ABRAHAN LLORENTE RODRIGUEZ

61302

52,08

158687619 ABRAHAN LLORENTE RODRIGUEZ

61302

44,73

158687621 ABRAHAN LLORENTE RODRIGUEZ

61302

52,08

158687622 ABRAHAN LLORENTE RODRIGUEZ

61302

52,08

158687620 ABRAHAN LLORENTE RODRIGUEZ

61302

52,08
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RECIBO

TITULAR

FIJO/CTO

PPAL

158687626 AGRIPINA CONS GARCIA

62576

33,95

158687628 AGRIPINA CONS GARCIA

62576

33,95

158687627 AGRIPINA CONS GARCIA

62576

33,95

158687624 AGRIPINA CONS GARCIA

62576

33,95

158687625 AGRIPINA CONS GARCIA

62576

33,95

158687629 AGRIPINA CONS GARCIA

62576

33,95

158687615 AGUEIROS MOS S.L.L.

149973

154,43

158687617 AGUEIROS MOS S.L.L.

149973

3.454,92

158687632 AGUEIROS MOS S.L.L.

149973

154,43

158687631 AGUEIROS MOS S.L.L.

149973

154,43

158687630 AGUEIROS MOS S.L.L.

149973

154,43

158687616 AGUEIROS MOS S.L.L.

149973

154,43

158687618 AGUSTIN PEREZ POSADA

57318

33,95

158687635 AGUSTIN PEREZ POSADA

57318

33,95

158687634 AGUSTIN PEREZ POSADA

57318

33,95

158687633 AGUSTIN PEREZ POSADA

57318

33,95

158687636 AGUSTIN PEREZ POSADA

57318

33,95

158687637 AGUSTIN PEREZ POSADA

57318

33,95

158687638 AIDA MARIA MARQUEZ LLANO

36429

33,95

158687640 AIDA MARIA MARQUEZ LLANO

36429

33,95

158687642 AIDA MARIA MARQUEZ LLANO

36429

33,95

158687639 AIDA MARIA MARQUEZ LLANO

36429

33,95

158687643 AIDA MARIA MARQUEZ LLANO

36429

33,95

158687641 AIDA MARIA MARQUEZ LLANO

36429

33,95

158687644 AIDA RIVAS MORGADE

78379

33,95

158687645 ALBERTO COSTAS BARREIRO

143190

21,01

158687648 ALEJANDRO PEREZ CASAL

153139

21,01

158687647 ALEJANDRO PEREZ CASAL

153139

21,01

158687649 ALEJANDRO PEREZ CASAL

153139

21,01

158687646 ALEJANDRO PEREZ CASAL

153139

21,01

158687650 ALEJANDRO PEREZ CASAL

153139

21,01

158687651 ALEJANDRO PEREZ CASAL

153139

21,01

158687652 ALFONSO COMESAÑA FERNANDEZ

4649

33,04

158687653 ALFONSO COUCE VILAS

20841

33,95

158687654 ALFONSO COUCE VILAS

20841

33,95

158687658 ALFONSO COUCE VILAS

20841

53,66

158687655 ALFONSO COUCE VILAS

20841

33,95

158687656 ALFONSO COUCE VILAS

20841

33,95

158687657 ALFONSO COUCE VILAS

20841

33,95

158687660 ALFONSO GARCIA GOMEZ

33634

33,95

158687661 ALFONSO GARCIA GOMEZ

33634

33,95

158687664 ALFONSO GARCIA GOMEZ

33634

33,95

158687659 ALFONSO GARCIA GOMEZ

33634

33,95

158687663 ALFONSO GARCIA GOMEZ

33634

33,95

158687662 ALFONSO GARCIA GOMEZ

33634

33,95

158687666 ALFONSO PEREZ CORDIDO

45735

33,95

S.ord. 27.04.17
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FIJO/CTO

PPAL

158687667 ALFONSO PEREZ CORDIDO

45735

33,95

158687668 ALFONSO PEREZ CORDIDO

45735

33,95

158687665 ALFONSO PEREZ CORDIDO

45735

33,95

158687669 ALFONSO PEREZ CORDIDO

45735

33,95

158687670 ALFONSO PEREZ CORDIDO

45735

33,95

158687674 ALFONSO VICENTE GONZALEZ

44467

33,95

158687672 ALFONSO VICENTE GONZALEZ

44467

33,95

158687673 ALFONSO VICENTE GONZALEZ

44467

33,95

158687675 ALFONSO VICENTE GONZALEZ

44467

33,95

158687671 ALFONSO VICENTE GONZALEZ

44467

33,95

158687676 ALFONSO VICENTE GONZALEZ

44467

33,95

158687679 ALICIA GONZALEZ SENRA

116582

33,95

158687680 ALICIA GONZALEZ SENRA

116582

33,95

158687678 ALICIA GONZALEZ SENRA

116582

33,95

158687677 ALICIA GONZALEZ SENRA

116582

25,12

158687681 ALVARO BARRIO FERNANDEZ

69586

33,95

158687682 ALVARO BARRIO FERNANDEZ

69586

33,95

158687683 ALVARO BARRIO FERNANDEZ

69586

33,95

158687684 AMABLE PEREZ FERNANDEZ

55783

33,95

158687685 AMADE S. A.

126833

13,15

158687686 AMADE S. A.

126833

33,04

158687690 AMADE S. A.

126833

33,04

158687687 AMADE S. A.

126833

33,04

158687688 AMADE S. A.

126834

33,04

158687689 AMADE S. A.

126834

33,04

158687691 AMADE S. A.

126833

33,04

158687694 AMADEO CALDELAS RODRIGUEZ

40632

52,08

158687696 AMADEO CALDELAS RODRIGUEZ

40632

52,08

158687692 AMADEO CALDELAS RODRIGUEZ

40632

52,08

158687695 AMADEO CALDELAS RODRIGUEZ

40632

52,08

158687693 AMADEO CALDELAS RODRIGUEZ

40632

52,08

158687697 AMADEO CALDELAS RODRIGUEZ

40632

52,08

158687698 AMANCIO QUIROGA CRESPO

26987

33,95

158687700 AMANCIO QUIROGA CRESPO

26987

33,95

158687699 AMANCIO QUIROGA CRESPO

26987

33,95

158687703 AMANCIO QUIROGA CRESPO

26987

33,95

158687702 AMANCIO QUIROGA CRESPO

26987

33,95

158687701 AMANCIO QUIROGA CRESPO

26987

33,95

158687705 AMELIA BUGARIN VAZQUEZ

45299

33,95

158687707 AMELIA BUGARIN VAZQUEZ

45299

33,95

158687706 AMELIA BUGARIN VAZQUEZ

45299

33,95

158687704 AMELIA BUGARIN VAZQUEZ

45299

33,95

158687708 AMELIA BUGARIN VAZQUEZ

45299

33,95

158687709 AMELIA MORALES DEL BRIO

146625

28,34

158687710 AMELIA MORALES DEL BRIO

146625

28,34

158687712 AMELIA MORALES DEL BRIO

146625

28,34

S.ord. 27.04.17
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158687713 AMELIA MORALES DEL BRIO

146625

28,34

158687711 AMELIA MORALES DEL BRIO

146625

28,34

158687714 AMELIA MORALES DEL BRIO

146625

28,34

158687715 ANA BELEN GONZALEZ IGLESIAS

167965

16,88

158687717 ANA HIDALGO MENDEZ

167386

33,95

158687716 ANA HIDALGO MENDEZ

167386

33,95

158687718 ANA HIDALGO MENDEZ

167386

33,95

158687719 ANA ISABEL COVELO LORENZO

142174

26,97

158687720 ANA ISABEL COVELO LORENZO

142174

33,04

158687721 ANA ISABEL COVELO LORENZO

142174

33,04

158687722 ANA ISABEL RODRIGUEZ FONTENLA

112074

21,00

158687724 ANA ISABEL RODRIGUEZ FONTENLA

112074

33,04

158687723 ANA ISABEL RODRIGUEZ FONTENLA

112074

33,04

158687725 ANA ISABEL RODRIGUEZ FONTENLA

112074

33,04

158687730 ANA MARIA CHIFOR

168228

33,95

158687729 ANA MARIA CHIFOR

168228

33,95

158687728 ANA MARIA CHIFOR

168228

33,95

158687727 ANA MARIA CHIFOR

168228

33,95

158687726 ANA MARIA CHIFOR

168228

33,95

158687731 ANA MARIA CHIFOR

168228

33,95

158687734 ANA MARIA OTERO FERNANDEZ

103196

37,23

158687735 ANA MARIA OTERO FERNANDEZ

103196

52,57

158687733 ANA MARIA OTERO FERNANDEZ

103196

33,95

158687736 ANA MARIA OTERO FERNANDEZ

103196

54,76

158687737 ANA MARIA OTERO FERNANDEZ

103196

126,65

158687732 ANA MARIA OTERO FERNANDEZ

103196

25,12

158687873 ANA MARIA PIÑEIRO FREIRIA

127060

180,47

158687738 ANA MARIA PIÑEIRO FREIRIA

127060

51,17

158687874 ANA MARIA PIÑEIRO FREIRIA

127060

234,76

158687872 ANA MARIA PIÑEIRO FREIRIA

127060

96,71

158687871 ANA MARIA PIÑEIRO FREIRIA

127060

70,92

158687739 ANDREA COMESAÑA GONZALEZ

172661

33,95

158687740 ANDREA COMESAÑA GONZALEZ

172661

33,95

158687741 ANDREA COMESAÑA GONZALEZ

172661

33,95

158687744 ANGEL ALONSO COMESAÑA

74715

33,95

158687745 ANGEL ALONSO COMESAÑA

74715

54,76

158687746 ANGEL ALONSO COMESAÑA

74715

126,65

158687748 ANGEL CASTRO NOGUEIRA

60074

33,95

158687747 ANGEL CASTRO NOGUEIRA

60074

33,95

158687749 ANGEL CASTRO NOGUEIRA

60074

33,95

158687750 ANGEL CRESPO COSTAS

134763

21,01

158687754 ANGEL CRESPO COSTAS

134763

21,01

158687752 ANGEL CRESPO COSTAS

134763

21,01

158687753 ANGEL CRESPO COSTAS

134763

21,01

158687751 ANGEL CRESPO COSTAS

134763

21,01

158687755 ANGEL CRESPO COSTAS

134763

21,01
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158687756 ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ

105569

14,53

158687758 ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ

105569

20,86

158687757 ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ

105569

20,86

158687760 ANGEL IGNACIO GRILO VARELA

111749

33,95

158687761 ANGEL IGNACIO GRILO VARELA

111749

33,95

158687763 ANGEL IGNACIO GRILO VARELA

111749

33,95

158687759 ANGEL IGNACIO GRILO VARELA

111749

33,95

158687762 ANGEL IGNACIO GRILO VARELA

111749

33,95

158687764 ANGEL IGNACIO GRILO VARELA

111749

33,95

158687765 ANGEL LEIROS ROCHA

49498

33,95

158687766 ANGEL LEIROS ROCHA

49498

33,95

158687769 ANGEL LEIROS ROCHA

49498

33,95

158687768 ANGEL LEIROS ROCHA

49498

33,95

158687767 ANGEL LEIROS ROCHA

49498

33,95

158687770 ANGEL LEIROS ROCHA

49498

33,95

158687743 ANGEL MANUEL OUJO RODRIGUEZ

158006

102,70

158687771 ANGEL MANUEL OUJO RODRIGUEZ

2697

46,19

158687742 ANGEL MANUEL OUJO RODRIGUEZ

158006

70,92

158687772 ANGEL MANUEL SOBREIRA MARTINEZ

169453

43,25

158687773 ANGEL PERFECTO SABOY FERNANDEZ

63562

33,95

158687774 ANGEL VIDAL RIVEIRO

66196

27,48

158687777 ANGEL VIDAL RIVEIRO

66196

67,00

158687778 ANGEL VIDAL RIVEIRO

66196

67,00

158687775 ANGEL VIDAL RIVEIRO

66196

33,95

158687776 ANGEL VIDAL RIVEIRO

66196

33,95

158687779 ANGELA DE LA CRUZ ALVAREZ

48908

33,95

158687780 ANGELA DE LA CRUZ ALVAREZ

48908

33,95

158687781 ANGELES CAMBRONERO NACHON

116611

22,82

158687782 ANGELES CAMBRONERO NACHON

116611

33,95

158687784 ANGELES DAVILA RODRIGUEZ

113596

43,25

158687787 ANGELES DAVILA RODRIGUEZ

113596

52,08

158687783 ANGELES DAVILA RODRIGUEZ

113596

36,85

158687786 ANGELES DAVILA RODRIGUEZ

113596

52,08

158687785 ANGELES DAVILA RODRIGUEZ

113596

47,52

158687788 ANGELES VAZQUEZ LIMIA

14271

24,03

158687791 ANGELINA DOMINGUEZ MARTINEZ

78836

33,95

158687792 ANGELINA DOMINGUEZ MARTINEZ

78836

33,95

158687790 ANGELINA DOMINGUEZ MARTINEZ

78836

33,64

158687789 ANGELINA DOMINGUEZ MARTINEZ

78836

25,43

158687793 ANIBAL FERNANDEZ LANZOS

33775

14,52

158687794 ANTONIA GONZALEZ FARTO

129533

33,95

158687795 ANTONIO BATALLER GRAÑA

43995

255,98

158687878 ANTONIO CALVO QUIROGA

60069

33,95

158687875 ANTONIO CALVO QUIROGA

60069

29,54

158687876 ANTONIO CALVO QUIROGA

60069

33,95

158687879 ANTONIO CALVO QUIROGA

60069

33,95
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158687877 ANTONIO CALVO QUIROGA

60069

33,95

158687880 ANTONIO CASTRO BALADO

78624

173,01

158687881 ANTONIO CASTRO BALADO

78624

204,69

158687882 ANTONIO CASTRO BALADO

78624

204,69

158687883 ANTONIO COSTAS COSTAS

47542

33,95

158687884 ANTONIO COSTAS COSTAS

47542

33,95

158687885 ANTONIO DIAZ SINDIN

70329

33,95

158687889 ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ

37346

45,99

158687886 ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ

37346

33,95

158687887 ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ

37346

33,95

158687890 ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ

37346

49,28

158687888 ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ

37346

33,95

158687891 ANTONIO FERNANDEZ OLIVEIRA

110177

33,95

158687892 ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ

50641

33,95

158687893 ANTONIO HERMIDA VAZQUEZ

15985

33,95

158687895 ANTONIO HERMIDA VAZQUEZ

15985

33,95

158687894 ANTONIO HERMIDA VAZQUEZ

15985

33,95

158687901 ANTONIO IGLESIAS IGLESIAS

47492

35,04

158687896 ANTONIO IGLESIAS IGLESIAS

47492

33,95

158687899 ANTONIO IGLESIAS IGLESIAS

47492

33,95

158687898 ANTONIO IGLESIAS IGLESIAS

47492

33,95

158687897 ANTONIO IGLESIAS IGLESIAS

47492

33,95

158687900 ANTONIO IGLESIAS IGLESIAS

47492

33,95

158687903 ANTONIO M. TILVE MARIN

51

33,95

158687902 ANTONIO M. TILVE MARIN

51

33,95

158687907 ANTONIO MENDEZ GAYO

104489

33,95

158687908 ANTONIO MENDEZ GAYO

104489

33,95

158687904 ANTONIO MENDEZ GAYO

104489

33,95

158687905 ANTONIO MENDEZ GAYO

104489

33,95

158687906 ANTONIO MENDEZ GAYO

104489

33,95

158687909 ANTONIO MENDEZ GAYO

104489

33,95

158687913 ANTONIO PENA SUEIRO

44356

33,95

158687912 ANTONIO PENA SUEIRO

44356

33,95

158687914 ANTONIO PENA SUEIRO

44356

33,95

158687910 ANTONIO PENA SUEIRO

44356

33,95

158687911 ANTONIO PENA SUEIRO

44356

33,95

158687915 ANTONIO PENA SUEIRO

44356

33,95

158687916 ANTONIO PEREZ FERNANDEZ

21836

43,80

158687921 ANTONIO RASCADO PRIETO

54490

33,95

158687917 ANTONIO RASCADO PRIETO

54490

26,16

158687919 ANTONIO RASCADO PRIETO

54490

33,95

158687920 ANTONIO RASCADO PRIETO

54490

33,95

158687918 ANTONIO RASCADO PRIETO

54490

33,95

158687926 ANTONIO ROSENDE TABOADA

17964

67,00

158687923 ANTONIO ROSENDE TABOADA

17964

67,00

158687927 ANTONIO ROSENDE TABOADA

17964

67,00
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158687924 ANTONIO ROSENDE TABOADA

17964

67,00

158687922 ANTONIO ROSENDE TABOADA

17964

67,00

158687925 ANTONIO ROSENDE TABOADA

17964

67,00

158687928 ANTONIO VAZQUEZ PEREZ

20489

52,08

158687929 ANTONIO VIDAL LEMOS

1400

33,95

158687930 ANTONIO VIDAL MONROY

65006

18,11

158687932 ANTONIO VIDAL MONROY

65006

33,95

158687931 ANTONIO VIDAL MONROY

65006

33,95

158687933 ANXOALBA S.L.

169125

33,95

158687934 ANXOALBA S.L.

169125

33,95

158687935 ANXOMAN C. B.

128052

24,23

158687796 ANXOMAN C. B.

128052

52,08

158687797 ANXOMAN C. B.

128052

52,08

158687805 APART SHOPPING S. L.

131039

33,04

158687802 APART SHOPPING S. L.

131039

33,04

158687799 APART SHOPPING S. L.

131039

33,04

158687800 APART SHOPPING S. L.

131039

33,04

158687801 APART SHOPPING S. L.

131039

33,04

158687804 APART SHOPPING S. L.

131042

33,04

158687803 APART SHOPPING S. L.

131040

33,04

158687798 APART SHOPPING S. L.

131039

25,12

158687808 APART SHOPPING. SL

144581

33,04

158687807 APART SHOPPING. SL

144581

33,04

158687809 APART SHOPPING. SL

144581

33,04

158687806 APART SHOPPING. SL

144581

25,12

158687810 AQUILINO GASPAR SEQUEIROS RODRIGUEZ

12881

33,95

158687811 ARACELI DE LOS ANGELES

171376

33,54

158687814 ARCADIO LEIVA GOMEZ

33909

33,95

158687813 ARCADIO LEIVA GOMEZ

33909

29,54

158687817 ARCADIO LEIVA GOMEZ

33909

33,95

158687815 ARCADIO LEIVA GOMEZ

33909

33,95

158687812 ARCADIO LEIVA GOMEZ

33909

25,12

158687816 ARCADIO LEIVA GOMEZ

33909

33,95

158687818 ARISTIDES GOMEZ FERREIRA

45620

33,95

158687819 ARMANDO TEOFILO ALVAREZ LOPEZ

59308

26,05

158687821 ARMINDO VAZQUEZ ALVAREZ

168428

33,95

158687820 ARMINDO VAZQUEZ ALVAREZ

168428

33,95

158687822 ARMINDO VAZQUEZ ALVAREZ

168428

33,95

158687823 ARTURO CURTO GAGO

60260

52,08

158687824 ARTURO MANUEL CARNERO PEREZ

131644

21,01

158687826 ARTURO REGUEIRO FERNANDEZ

158925

33,95

158687825 ARTURO REGUEIRO FERNANDEZ

158925

25,12

158687827 ARTURO REGUEIRO FERNANDEZ

158925

33,95

158687829 ARTURO VAZQUEZ TERRAZO

35551

52,08

158687828 ARTURO VAZQUEZ TERRAZO

35551

52,08

138717938 AS FONTES DA CURUXEIRA S.L.L.

167342

2.565,27
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158687831 ASC MEDIA C.B.

171695

52,08

158687832 ASC MEDIA C.B.

171695

52,08

158687830 ASC MEDIA C.B.

171695

43,25

ASOC. VECINAL PARADA-MACEIRIÑA " RUAS E
158687836 FONTES"

157197

28,34

ASOC. VECINAL PARADA-MACEIRIÑA " RUAS E
158687834 FONTES"

157197

28,34

ASOC. VECINAL PARADA-MACEIRIÑA " RUAS E
158687835 FONTES"

157197

28,34

ASOC. VECINAL PARADA-MACEIRIÑA " RUAS E
158687833 FONTES"

157197

28,34

ASOC. VECINAL PARADA-MACEIRIÑA " RUAS E
158687837 FONTES"

157197

28,34

ASOC. VECINAL PARADA-MACEIRIÑA " RUAS E
158687838 FONTES"

157197

28,34

158687839 ASUNCION LORENZO LOPEZ

40742

33,95

158687841 ATLAS PARK S.A.

158192

33,95

158687840 ATLAS PARK S.A.

158192

33,95

158687842 ATLAS PARK S.A.

158192

33,95

158687843 ATLAS PARK S.A.

158192

33,95

158687844 ATLAS PARK S.A.

158192

39,42

158687846 AUREA DA ROCHA GONCALVES

122496

21,01

158687848 AUREA DA ROCHA GONCALVES

122496

21,01

158687845 AUREA DA ROCHA GONCALVES

122496

21,01

158687847 AUREA DA ROCHA GONCALVES

122496

21,01

158687849 AUREA DA ROCHA GONCALVES

122496

21,01

158687850 AURORA GONZALEZ PEREZ

90176

31,53

158687852 AURORA VILA ROMERO

48360

25,12

158687853 AURORA VILA ROMERO

48360

33,95

158687855 AURORA VILA ROMERO

48360

33,95

158687854 AURORA VILA ROMERO

48360

33,95

158687851 AURORA VILA ROMERO

48360

24,03

158687859 AVELINA COMESAÑA CAMPOS

69960

52,08

158687860 AVELINA COMESAÑA CAMPOS

69960

52,08

158687856 AVELINA COMESAÑA CAMPOS

69960

43,56

158687857 AVELINA COMESAÑA CAMPOS

69960

44,27

158687858 AVELINA COMESAÑA CAMPOS

69960

52,08

158687862 AZKOYEN COMERCIAL S.A.

28777

52,08

158687861 AZKOYEN COMERCIAL S.A.

28777

20,23

158687865 AZUCENA MARGARITA TULES OTERO

134670

33,95

158687864 AZUCENA MARGARITA TULES OTERO

134670

33,95

158687863 AZUCENA MARGARITA TULES OTERO

134670

33,95

158687866 B. QUINTANILLA ALVAREZ S.L.

134420

44,57

158687867 B. QUINTANILLA ALVAREZ S.L.

134420

52,08

158687868 BALBINO CASTRO FEIJOO

38872

33,95

158687869 BALBINO CASTRO FEIJOO

38872

33,95

158687870 BALBINO PAZO TORRES

64594

24,03

158687937 BALBORICHA INMOBILIARIA S. L.

130532

33,95

158687938 BALBORICHA INMOBILIARIA S. L.

130532

33,95

S.ord. 27.04.17

RECIBO

TITULAR

FIJO/CTO

PPAL

158687936 BALBORICHA INMOBILIARIA S. L.

130532

25,12

158687939 BANCO PASTOR S.A.

62446

39,46

158687940 BANCO PASTOR S.A.

62446

52,08

158687943 BAR LOS VINOS C.B.

172019

52,08

158687942 BAR LOS VINOS C.B.

172019

52,08

158687941 BAR LOS VINOS C.B.

172019

29,53

158687945 BASILIO ENRIQUE ABUIN HERNANDEZ

60978

53,66

158687946 BASILIO ENRIQUE ABUIN HERNANDEZ

60978

62,50

158687947 BASILIO ENRIQUE ABUIN HERNANDEZ

60978

62,50

158687944 BASILIO ENRIQUE ABUIN HERNANDEZ

60978

52,57

158687948 BASILIO MENDEZ ALONSO

136224

52,08

158687949 BASILIO MENDEZ ALONSO

136224

52,08

158687951 BAZERGA S.L.

147372

51,17

158687950 BAZERGA S.L.

147372

44,44

158687952 BEATRIZ GONZALEZ SENDIN

169845

100,49

158687953 BEATRIZ RUBIO ROMAN

81843

24,20

158687956 BEGOÑA ESTEVEZ ALVAREZ

154728

33,95

158687957 BEGOÑA ESTEVEZ ALVAREZ

154728

33,95

158687955 BEGOÑA ESTEVEZ ALVAREZ

154728

33,95

158687954 BEGOÑA ESTEVEZ ALVAREZ

154728

25,12

158687958 BEGOÑA HERMIDA DIEGUEZ

156726

33,95

158687959 BEGOÑA IGLESIAS ABALDE

117034

83,04

158687960 BELARMINO RODRIGUEZ MENDEZ

52406

33,95

158687963 BENIGNO ALVAREZ Y

61151

33,95

158687961 BENIGNO ALVAREZ Y

61151

33,95

158687965 BENIGNO ALVAREZ Y

61151

33,95

158687962 BENIGNO ALVAREZ Y

61151

33,95

158687964 BENIGNO ALVAREZ Y

61151

33,95

158687966 BENIGNO ALVAREZ Y

61151

33,95

158687969 BENIGNO ESTEVEZ VAZQUEZ

58757

33,95

158687967 BENIGNO ESTEVEZ VAZQUEZ

58757

33,95

158687968 BENIGNO ESTEVEZ VAZQUEZ

58757

33,95

158687970 BENIGNO ESTEVEZ VAZQUEZ

58757

33,95

158687975 BENIGNO MOLDES ALVAREZ

171148

33,95

158687974 BENIGNO MOLDES ALVAREZ

171147

33,95

158687978 BENIGNO MOLDES ALVAREZ

171144

52,08

158687976 BENIGNO MOLDES ALVAREZ

171150

33,95

158687977 BENIGNO MOLDES ALVAREZ

171153

33,95

158687980 BENIGNO MOLDES ALVAREZ

171162

168,55

158687971 BENIGNO MOLDES ALVAREZ

171166

33,04

158687972 BENIGNO MOLDES ALVAREZ

171170

33,04

158687973 BENIGNO MOLDES ALVAREZ

171220

33,04

158687979 BENIGNO MOLDES ALVAREZ

171168

63,62

158687982 BENIGNO SALGUEIRO PIÑEIRO

138137

21,01

158687984 BENIGNO SALGUEIRO PIÑEIRO

138137

21,01

158687985 BENIGNO SALGUEIRO PIÑEIRO

138137

21,01

S.ord. 27.04.17

RECIBO

TITULAR

FIJO/CTO
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158687983 BENIGNO SALGUEIRO PIÑEIRO

138137

21,01

158687981 BENIGNO SALGUEIRO PIÑEIRO

138137

21,01

158687986 BENIGNO SALGUEIRO PIÑEIRO

138137

21,01

158687987 BENITO COSTAS CASAL

150936

21,01

158687990 BENJAMIN NEGREIRA RIVERA

118119

40,52

158687991 BENJAMIN NEGREIRA RIVERA

118119

44,90

158687989 BENJAMIN NEGREIRA RIVERA

118119

36,14

158687988 BENJAMIN NEGREIRA RIVERA

118119

33,95

158687992 BENJAMIN NEGREIRA RIVERA

118119

58,07

158687998 BERNARDO ALFAGEME S. A.

73026

32,27

158687997 BERNARDO ALFAGEME S. A.

73026

32,27

158687996 BERNARDO ALFAGEME S. A.

73026

32,27

158687994 BERNARDO ALFAGEME S. A.

73026

32,27

158687995 BERNARDO ALFAGEME S. A.

73026

32,27

158687993 BERNARDO ALFAGEME S. A.

73026

32,27

158687999 BERNARDO ALFAGEME S. A.

73026

32,27

158688010 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73027

25,59

158688006 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73025

25,59

158688005 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73027

25,59

158688002 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73025

25,59

158688004 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73027

25,59

158688001 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73025

25,59

158688000 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73025

25,59

158688003 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73027

25,59

158688011 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73027

25,59

158688008 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73025

25,59

158688012 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73027

25,59

158688007 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73025

25,59

158688009 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73025

25,59

158688013 BERNARDO ALFAGEME S.A.

73027

25,59

158688014 BLENSIS JUDITH IGLESIAS FIGUEIRAS

36155

33,95

158688017 BLENSIS JUDITH IGLESIAS FIGUEIRAS

36155

33,95

158688015 BLENSIS JUDITH IGLESIAS FIGUEIRAS

36155

33,95

158688019 BLENSIS JUDITH IGLESIAS FIGUEIRAS

36155

35,04

158688018 BLENSIS JUDITH IGLESIAS FIGUEIRAS

36155

33,95

158688016 BLENSIS JUDITH IGLESIAS FIGUEIRAS

36155

33,95

158688021 BORJA VEIGA GARCIA

168134

545,58

158688022 BORJA VEIGA GARCIA

168134

646,10

158688020 BORJA VEIGA GARCIA

168134

203,60

158688023 BRAULIO MANDADO ALONSO

57574

25,43

158688026 BRAULIO MANDADO ALONSO

57574

33,95

158688027 BRAULIO MANDADO ALONSO

57574

33,95

158688025 BRAULIO MANDADO ALONSO

57574

33,95

158688024 BRAULIO MANDADO ALONSO

57574

33,95

158688028 BRUESA INMOBILIARIA S.A.

147905

43,25

158688029 BRUNO MORO PEREZ

140460

97,62

S.ord. 27.04.17

RECIBO

TITULAR

FIJO/CTO

PPAL

158688031 CAMILO ESTEVEZ SILVEIRA

67084

33,95

158688032 CAMILO ESTEVEZ SILVEIRA

67084

33,95

158688030 CAMILO ESTEVEZ SILVEIRA

67084

33,95

158688034 CAMILO FERNANDEZ ALONSO

165582

33,95

158688035 CAMILO FERNANDEZ ALONSO

165582

33,95

158688036 CAMILO FERNANDEZ ALONSO

165582

37,23

158688033 CAMILO FERNANDEZ ALONSO

165582

25,12

158688037 CANDIDA CARDAMA GODOY

43361

52,08

158688042 CANDIDO DAVILA COLLAZO

51667

67,00

158688039 CANDIDO DAVILA COLLAZO

51667

67,00

158688040 CANDIDO DAVILA COLLAZO

51667

67,00

158688041 CANDIDO DAVILA COLLAZO

51667

67,00

158688038 CANDIDO DAVILA COLLAZO

51667

56,40

158688044 CANDIDO GESTEIRA PEÑA

55944

110,79

158688043 CANDIDO GESTEIRA PEÑA

55944

53,30

158688045 CARBALLO MATERIAL ELECTRICO S.L.

171629

52,08

158688051 CARBURANTES MONTEPORREIRO S.L.

146991

33,95

158688050 CARBURANTES MONTEPORREIRO S.L.

146991

33,95

158688049 CARBURANTES MONTEPORREIRO S.L.

146991

33,95

158688047 CARBURANTES MONTEPORREIRO S.L.

146991

33,95

158688048 CARBURANTES MONTEPORREIRO S.L.

146991

33,95

158688046 CARBURANTES MONTEPORREIRO S.L.

146991

25,12

158688052 CARLOS ALBERTO ESCRIBANO DIAZ

129258

21,01

158688053 CARLOS ALBERTO ESCRIBANO DIAZ

129258

21,01

158688056 CARLOS ALBERTO ESCRIBANO DIAZ

129258

21,01

158688055 CARLOS ALBERTO ESCRIBANO DIAZ

129258

21,01

158688054 CARLOS ALBERTO ESCRIBANO DIAZ

129258

21,01

158688057 CARLOS ALBERTO ESCRIBANO DIAZ

129258

21,01

158688061 CARLOS ALONSO GARCIA

146531

21,01

158688062 CARLOS ALONSO GARCIA

146531

21,01

158688059 CARLOS ALONSO GARCIA

146531

21,01

158688060 CARLOS ALONSO GARCIA

146531

21,01

158688058 CARLOS ALONSO GARCIA

146531

21,01

158688063 CARLOS ALONSO GARCIA

146531

21,01

158688067 CARLOS MONTES DOVAL

97548

33,95

158688066 CARLOS MONTES DOVAL

97548

33,95

158688065 CARLOS MONTES DOVAL

97548

30,64

158688068 CARLOS MONTES DOVAL

97548

33,95

158688064 CARLOS MONTES DOVAL

97548

25,12

158688072 CARLOS MONTES ESTEVEZ

159703

33,95

158688070 CARLOS MONTES ESTEVEZ

159703

33,95

158688071 CARLOS MONTES ESTEVEZ

159703

33,95

158688073 CARLOS MONTES ESTEVEZ

159703

33,95

158688069 CARLOS MONTES ESTEVEZ

159703

33,95

158688074 CARLOS MONTES ESTEVEZ

159703

33,95

158688076 CARLOS PACHECO TEMES

19850

51,17

S.ord. 27.04.17
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158688075 CARLOS PACHECO TEMES

19850

51,17

158688077 CARLOTA LOPEZ SOUTO

153212

26,16

158688078 CARLOTA LOPEZ SOUTO

153212

33,95

158688081 CARLOTA LOPEZ SOUTO

153212

33,95

158688079 CARLOTA LOPEZ SOUTO

153212

33,95

158688080 CARLOTA LOPEZ SOUTO

153212

33,95

158688082 CARMEN DIAZ GONZALEZ

51026

33,95

158688083 CARMEN DIAZ GONZALEZ

51026

33,95

158688085 CARMEN FERNANDEZ LONGRES

171893

368,34

158688086 CARMEN FERNANDEZ LONGRES

171893

368,34

158688084 CARMEN FERNANDEZ LONGRES

171893

226,67

158688088 CARMEN FERNANDEZ LONGRES

171893

368,34

158688087 CARMEN FERNANDEZ LONGRES

171893

368,34

158688091 CARMEN FERREIRA BOYEIRA

132868

21,01

158688090 CARMEN FERREIRA BOYEIRA

132868

21,01

158688089 CARMEN FERREIRA BOYEIRA

132868

21,01

158688092 CARMEN FILOMENA PEREZ VELOSO

129077

21,01

158688094 CARMEN FILOMENA PEREZ VELOSO

129077

21,01

158688093 CARMEN FILOMENA PEREZ VELOSO

129077

21,01

158688096 CARMEN FILOMENA PEREZ VELOSO

129077

21,01

158688095 CARMEN FILOMENA PEREZ VELOSO

129077

21,01

158688097 CARMEN FILOMENA PEREZ VELOSO

129077

21,01

158688098 CARMEN OTERO OTERO

139195

21,01

158688099 CARMEN OTERO OTERO

139195

21,01

158688100 CARMEN OTERO OTERO

139195

21,01

158688101 CARMEN PEREZ FERNANDEZ

165064

21,01

158688102 CARMEN PEREZ FERNANDEZ

165064

21,01

158688103 CARMEN PEREZ GONZALEZ

137801

33,95

158688104 CARMEN PEREZ GONZALEZ

137801

33,95

158688105 CARMEN ROEL RILO

17835

42,16

158688109 CARMEN SANCHEZ SEARA

45957

52,08

158688107 CARMEN SANCHEZ SEARA

45957

52,08

158688106 CARMEN SANCHEZ SEARA

45957

52,08

158688108 CARMEN SANCHEZ SEARA

45957

52,08

158688110 CARMEN SANCHEZ SEARA

45957

52,08

158688112 CARMEN SECADURAS ZAZO

151033

33,95

158688113 CARMEN SECADURAS ZAZO

151033

33,95
25,12

158688111 CARMEN SECADURAS ZAZO

151033

158688114 CARMEN SIMON VILABOA

71919

33,95

158688115 CARNES GALICIA COMERCIO IND; S.L.

174158

208,32

158688116 CAROLINA ABELLEIRA CARBALLO

102833

25,12

158688117 CAROLINA ABELLEIRA CARBALLO

102833

30,64

158688119 CAROLINA ABELLEIRA CARBALLO

102833

374,82

158688118 CAROLINA ABELLEIRA CARBALLO

102833

75,82

158688121 CAROLINA ALVAREZ FERNANDEZ

127879

25,43

158688120 CAROLINA ALVAREZ FERNANDEZ

127879

14,97

S.ord. 27.04.17
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158688123 CAROLINA ALVAREZ FERNANDEZ

127879

33,95

158688122 CAROLINA ALVAREZ FERNANDEZ

127879

33,95

158688125 CAROLINA LAGOS SILVA

87694

33,95

158688124 CAROLINA LAGOS SILVA

87694

33,95

158688126 CAROLINA LAGOS SILVA

87694

33,95

158688131 CAROLINA RODRIGUEZ CASTRO

171624

52,08

158688129 CAROLINA RODRIGUEZ CASTRO

171624

52,08

158688128 CAROLINA RODRIGUEZ CASTRO

171624

47,52

158688130 CAROLINA RODRIGUEZ CASTRO

171624

52,08

158688127 CAROLINA RODRIGUEZ CASTRO

171624

43,25

158688132 CASTRO ELIGIO SAN MILLAN

104486

33,95

158688137 CB HEREDEROS ETS

37580

52,08

158688136 CB HEREDEROS ETS

37580

52,08

158688135 CB HEREDEROS ETS

37580

52,08

158688134 CB HEREDEROS ETS

37580

52,08

158688133 CB HEREDEROS ETS

37580

52,08

158688138 CB HEREDEROS ETS

37580

52,08

158688140 CEFERINO BERNARDEZ COLLAZO

124593

33,04

158688139 CEFERINO BERNARDEZ COLLAZO

124593

13,15

158688141 CEFERINO BERNARDEZ COLLAZO

124593

33,04

158688143 CELIA TABOAS BARREIRO

34285

52,08

158688142 CELIA TABOAS BARREIRO

34285

52,08

158688145 CELIA TABOAS BARREIRO

34285

52,08

158688144 CELIA TABOAS BARREIRO

34285

52,08

158688148 CENTRO PORTUGUES DE VIGO

170260

115,45

158688146 CENTRO PORTUGUES DE VIGO

170260

52,08

158688147 CENTRO PORTUGUES DE VIGO

170260

52,08

158688149 CESAR GOYAS FLORES

30892

33,95

158688150 CESAR GOYAS FLORES

30892

33,95

158688151 CESAR ROMERO MONTERO

164710

33,95

158688152 CITANIA AEDIFICANDI S.L

148829

33,95

158688153 CLAUDINA SUSANA IRIS PEREYRA

175515

16,76

158688154 CLAUDIO FABIAN GONDA CONTRERAS

174773

21,36

158688156 COCARGA S. L.

77652

327,02

158688157 COCARGA S. L.

77652

361,59

158688159 COCARGA S. L.

77652

398,63

158688158 COCARGA S. L.

77652

373,93

158688155 COCARGA S. L.

77652

43,82

158688162 CODES J. M. V. F. S. L.

93340

33,95

158688161 CODES J. M. V. F. S. L.

93340

30,64

158688163 CODES J. M. V. F. S. L.

93340

33,95

158688164 CODES J. M. V. F. S. L.

93340

56,96

158688160 CODES J. M. V. F. S. L.

93340

25,12

158688165 COM.PROPIETARIOS (CONT.CONTROL)

54302

69,21

158688166 COMERCIAL TOBER S.L.

152399

25,12

158688168 COMERCIAL TOBER S.L.

152399

33,95

S.ord. 27.04.17
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158688167 COMERCIAL TOBER S.L.

152399

33,95

158688169 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

110336

122,49

158688170 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

132789

528,18

158688171 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS HISPANIDAD 84

111281

950,72

158688172 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS HISPANIDAD 84

111281

966,35

158688173 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PILAR 3

39236

230,90

158688174 CONCEPCION BLAS NOVOA

57013

33,95

158688176 CONCEPCION OTERO IGLESIAS

62852

33,95

158688175 CONCEPCION OTERO IGLESIAS

62852

33,95

158688177 CONCEPCION OTERO IGLESIAS

62852

33,95

158688178 CONCEPCION SOUTO PEREZ

118283

33,95

158688182 CONFECCIONES CRISTAL S. L.

114898

52,08

158688180 CONFECCIONES CRISTAL S. L.

114898

52,08

158688183 CONFECCIONES CRISTAL S. L.

114898

52,08

158688179 CONFECCIONES CRISTAL S. L.

114898

52,08

158688181 CONFECCIONES CRISTAL S. L.

114898

52,08

158688184 CONFECCIONES GUNDEMAROM S.L.

119688

46,50

158688186 CONFECCIONES MINADA S. L.

102257

52,08

158688185 CONFECCIONES MINADA S. L.

102257

46,46

158688187 CONFECCIONES MINADA S. L.

102257

52,08

158688188 CONSTANTE ALONSO GOMEZ

102024

33,95

158688191 CONSTANTINA FERNANDEZ ABALLE

3691

35,04

158688189 CONSTANTINA FERNANDEZ ABALLE

3691

33,95

158688190 CONSTANTINA FERNANDEZ ABALLE

3691

33,95

158688193 CONSTANTINO BARREIRO VILLAR

170846

28,37

158688192 CONSTANTINO BARREIRO VILLAR

170846

25,12

158688194 CONSTANTINO BARREIRO VILLAR

170846

33,95

158688195 CONSTANTINO GARCIA LAMEIRAS

63628

33,95

158688196 CONSTANTINO MARTINEZ

24772

33,95

158688198 CONSTRUCCIONES GRIAL S. A.

121665

25,12

158688200 CONSTRUCCIONES GRIAL S. A.

121665

33,95

158688197 CONSTRUCCIONES GRIAL S. A.

121665

14,97

158688199 CONSTRUCCIONES GRIAL S. A.

121665

33,95

158688203 CONSTRUCCIONES GRIAL S.A.

150323

33,95

158688201 CONSTRUCCIONES GRIAL S.A.

150323

25,12

158688202 CONSTRUCCIONES GRIAL S.A.

150323

33,95

158688207 CONSUELO CALVO NEIRA

1573

33,95

158688208 CONSUELO CALVO NEIRA

1573

33,95

158688209 CONSUELO CALVO NEIRA

1573

33,95

158688204 CONSUELO CALVO NEIRA

1573

33,95

158688205 CONSUELO CALVO NEIRA

1573

33,95

158688206 CONSUELO CALVO NEIRA

1573

33,95

158688211 DANIEL DAVILA REQUEJO

171040

33,95

158688213 DANIEL DAVILA REQUEJO

171040

33,95

158688214 DANIEL DAVILA REQUEJO

171040

33,95

158688210 DANIEL DAVILA REQUEJO

171040

33,95

S.ord. 27.04.17
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158688212 DANIEL DAVILA REQUEJO

171040

33,95

158688215 DANIEL DAVILA REQUEJO

171040

33,95

158688216 DANIEL DIZ RODRIGUEZ

11829

33,95

158688218 DANIEL DIZ RODRIGUEZ

11829

33,95

158688219 DANIEL DIZ RODRIGUEZ

11829

33,95

158688217 DANIEL DIZ RODRIGUEZ

11829

33,95

158688220 DANIEL SOTO PUCH

164187

33,95

158688221 DARIO BALADO IGLESIAS

78375

20,23

158688222 DARIO DOMINGUEZ DEAÑO

166698

33,95

158688223 DAVID AUGUSTO PEREZ ESPINOSA

124751

33,95

158688224 DAVID LORENZO MONTENEGRO

119818

22,82

158688225 DAVID LORENZO MONTENEGRO

119818

25,12

158688226 DAVID LORENZO MONTENEGRO

119818

33,95

158688227 DAVID LORENZO MONTENEGRO

119818

33,95

158688230 DELFINA PEREZ ARMADA

57201

33,95

158688229 DELFINA PEREZ ARMADA

57201

33,95

158688228 DELFINA PEREZ ARMADA

57201

33,95

158688233 DELIO GARCIA PEREZ

20414

33,95

158688236 DELIO GARCIA PEREZ

20414

45,99

158688234 DELIO GARCIA PEREZ

20414

33,95

158688231 DELIO GARCIA PEREZ

20414

33,95

158688232 DELIO GARCIA PEREZ

20414

33,95

158688235 DELIO GARCIA PEREZ

20414

33,95

158688237 DIGNA ANA NUÑEZ PAZOS

18244

33,95

158688238 DIGNA ANA NUÑEZ PAZOS

18244

33,95

158688239 DIGNA ANA NUÑEZ PAZOS

18244

33,95

158688240 DISTRIB PRODUC PARA EL DESCANSO

107434

44,87

158688241 DIZGUE S.L.

148560

33,95

158688242 DOLORES ALVAREZ DIAZ

75556

33,95

158688244 DOLORES ALVAREZ LUSQUIÑOS

64665

33,04

158688247 DOLORES ALVAREZ LUSQUIÑOS

64665

33,04

158688246 DOLORES ALVAREZ LUSQUIÑOS

64665

33,04

158688245 DOLORES ALVAREZ LUSQUIÑOS

64665

33,04

158688243 DOLORES ALVAREZ LUSQUIÑOS

64665

28,82

158688248 DOLORES ANDREA RODRIGUEZ MARTINEZ

161886

33,95

158688249 DOLORES ANDREA RODRIGUEZ MARTINEZ

161886

33,95

158688250 DOLORES DE FRANCISCO PEREZ

103052

30,64

158688251 DOLORES DE FRANCISCO PEREZ

103052

33,95

158688252 DOLORES DE FRANCISCO PEREZ

103052

33,95

158688254 DOLORES GONZALEZ CALVAR

130531

33,95

158688253 DOLORES GONZALEZ CALVAR

130531

33,95

158688257 DOLORES GONZALEZ CALVAR

130531

33,95

158688256 DOLORES GONZALEZ CALVAR

130531

33,95

158688255 DOLORES GONZALEZ CALVAR

130531

33,95

158688258 DOLORES GONZALEZ CALVAR

130531

33,95

158688260 DOLORES PEREZ LOPEZ

157223

33,95
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158688259 DOLORES PEREZ LOPEZ

157223

33,95

158688262 DOLORES PEREZ LOPEZ

157223

203,23

158688261 DOLORES PEREZ LOPEZ

157223

33,95

158688263 DOLORES SUAREZ VAZQUEZ

132900

33,95

158688264 DOMINGO BECERRO MARTIN

101132

27,01

158688265 DOMINGO BECERRO MARTIN

101132

33,95

158688266 DOMINGO BECERRO MARTIN

101132

33,95

158688267 DOMINGO PEDRO RODRIGUEZ SELEGANTE

172399

33,95

158688268 DOMINGO RILO NIETO

47760

44,57

158688269 DOMINGO RILO NIETO

47760

52,08

158688270 DORINDA LOPEZ CASTILLO

169621

33,95

158688276 DOSINDA TABOADA BOVEDA

36619

33,95

158688271 DOSINDA TABOADA BOVEDA

36619

33,95

158688273 DOSINDA TABOADA BOVEDA

36619

33,95

158688275 DOSINDA TABOADA BOVEDA

36619

33,95

158688272 DOSINDA TABOADA BOVEDA

36619

33,95

158688274 DOSINDA TABOADA BOVEDA

36619

33,95

158688277 DR DISTRIBUCIONES DE ROPA S. L.

110644

51,17

158688278 EDMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ

112589

33,95

158688279 EDUARDO CASAL VIDAL

36598

33,95

158688280 EDUARDO CASAL VIDAL

36598

33,95

158688281 EDUARDO GALLEGO GOBERNA

127771

21,01

158688284 EDUARDO GALLEGO GOBERNA

127771

21,01

158688283 EDUARDO GALLEGO GOBERNA

127771

21,01

158688282 EDUARDO GALLEGO GOBERNA

127771

21,01

158688285 EDUARDO GALLEGO GOBERNA

127771

21,01

158688286 EDUARDO GALLEGO GOBERNA

127771

21,01

158688288 EDUARDO MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ

43215

33,95

158688287 EDUARDO MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ

43215

30,94

158688289 EDUARDO MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ

43215

33,95

158688290 EIDER BLANCO MONTANS

158907

54,05

158688294 EL SECRETO S.C.

170470

52,08

158688291 EL SECRETO S.C.

170470

52,08

158688292 EL SECRETO S.C.

170470

52,08

158688293 EL SECRETO S.C.

170470

52,08

158688295 EL SECRETO S.C.

170470

52,08

158688298 ELADIO GIL LOPEZ

71514

33,95

158688296 ELADIO GIL LOPEZ

71514

28,51

158688297 ELADIO GIL LOPEZ

71514

33,95

158688300 ELECTRICIDAD COUTADO S.L.U.

147269

52,08

158688301 ELECTRICIDAD COUTADO S.L.U.

147269

52,08

158688299 ELECTRICIDAD COUTADO S.L.U.

147269

43,25

158688305 ELIAS SEIJO RODRIGUEZ

1235

33,95

158688303 ELIAS SEIJO RODRIGUEZ

1235

33,95

158688302 ELIAS SEIJO RODRIGUEZ

1235

25,12

158688304 ELIAS SEIJO RODRIGUEZ

1235

33,95
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158688307 ELIAS SEIJO RODRIGUEZ

1235

33,95

158688306 ELIAS SEIJO RODRIGUEZ

1235

33,95

158688309 ELIGIO VILA PEREZ

123704

21,01

158688308 ELIGIO VILA PEREZ

123704

21,01

158688311 ELIGIO VILA PEREZ

123704

21,01

158688310 ELIGIO VILA PEREZ

123704

21,01

158688312 ELIGIO VILA PEREZ

123704

21,01

158688313 ELIGIO VILA PEREZ

123704

21,01

158688314 ELISA COSTAS CARBALLO

23816

33,95

158688317 ELISA COSTAS CARBALLO

23816

33,95

158688315 ELISA COSTAS CARBALLO

23816

33,95

158688316 ELISA COSTAS CARBALLO

23816

33,95

158688318 ELISA MONTERO SOTELO

86357

33,95

158688323 EMILIA FERNANDEZ RODRIGUEZ

15646

33,95

158688319 EMILIA FERNANDEZ RODRIGUEZ

15646

25,12

158688320 EMILIA FERNANDEZ RODRIGUEZ

15646

33,95

158688322 EMILIA FERNANDEZ RODRIGUEZ

15646

33,95

158688321 EMILIA FERNANDEZ RODRIGUEZ

15646

33,95

158688325 EMILIO ABALDE JORGE

147114

21,01

158688326 EMILIO ABALDE JORGE

147114

21,01

158688324 EMILIO ABALDE JORGE

147114

11,34

158688328 EMILIO ABALDE JORGE

147114

21,01

158688327 EMILIO ABALDE JORGE

147114

21,01

158688329 EMILIO ABALDE JORGE

147114

21,01

158688332 EMILIO DE LA CUESTA MEDIERO

36473

52,08

158688331 EMILIO DE LA CUESTA MEDIERO

36473

52,08

158688330 EMILIO DE LA CUESTA MEDIERO

36473

52,08

158688334 EMILIO DOMINGUEZ FERNANDEZ

16292

33,95

158688337 EMILIO DOMINGUEZ FERNANDEZ

16292

33,95

158688335 EMILIO DOMINGUEZ FERNANDEZ

16292

33,95

158688333 EMILIO DOMINGUEZ FERNANDEZ

16292

30,94

158688336 EMILIO DOMINGUEZ FERNANDEZ

16292

33,95

158688342 EMILIO JOSE SANMARTIN GONZALEZ

157155

33,95

158688340 EMILIO JOSE SANMARTIN GONZALEZ

157155

33,95

158688341 EMILIO JOSE SANMARTIN GONZALEZ

157155

33,95

158688339 EMILIO JOSE SANMARTIN GONZALEZ

157155

33,95

158688338 EMILIO JOSE SANMARTIN GONZALEZ

157155

33,95

158688343 EMILIO JOSE SANMARTIN GONZALEZ

157155

33,95

158688345 EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ

32686

33,95

158688346 EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ

32686

33,95

158688344 EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ

32686

33,95

158688347 EMILIO OTERO GALLEGO

149332

33,95

158688348 EMILIO OTERO GALLEGO

149332

33,95

158688350 EMILIO PEREZ CARBALLO

50926

33,95

158688352 EMILIO PEREZ CARBALLO

50926

33,95

158688349 EMILIO PEREZ CARBALLO

50926

33,95
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158688351 EMILIO PEREZ CARBALLO

50926

33,95

158688353 EMILIO PEREZ CARBALLO

50926

33,95

158688354 EMILIO PEREZ GONZALEZ

2452

33,95

158688356 EMILIO PONTES PINTOS

11420

33,95

158688355 EMILIO PONTES PINTOS

11420

33,95

158688357 EMILIO PONTES PINTOS

11420

33,95

158688358 ENRIQUE GONZALEZ BASTOS

50420

25,12

158688359 ENRIQUE GONZALEZ BASTOS

50420

33,95

158688362 ENRIQUE GONZALEZ BASTOS

50420

33,95

158688361 ENRIQUE GONZALEZ BASTOS

50420

33,95

158688360 ENRIQUE GONZALEZ BASTOS

50420

33,95

158688363 ENRIQUE HIGINIO SILVEIRA COMESAÑA

127812

13,15

158688365 ENRIQUE HIGINIO SILVEIRA COMESAÑA

127812

33,04

158688367 ENRIQUE HIGINIO SILVEIRA COMESAÑA

127812

33,04

158688366 ENRIQUE HIGINIO SILVEIRA COMESAÑA

127812

33,04

158688364 ENRIQUE HIGINIO SILVEIRA COMESAÑA

127812

25,12

158688368 ENRIQUE J. GONZALEZ RODAL

8704

33,95

158688369 ENRIQUE LIMA MORAÑA

22079

33,95

158688370 ENRIQUE LIMA MORAÑA

22079

43,80

158688372 ENRIQUE LIMA MORAÑA

22079

50,38

158688371 ENRIQUE LIMA MORAÑA

22079

47,09

158688376 ENRIQUE MOREU CURBERA

41019

79,84

158688378 ENRIQUE MOREU CURBERA

41019

83,44

158688374 ENRIQUE MOREU CURBERA

41019

76,93

158688373 ENRIQUE MOREU CURBERA

41019

70,28

158688377 ENRIQUE MOREU CURBERA

41019

81,65

158688375 ENRIQUE MOREU CURBERA

41019

76,93

158688382 ENRIQUE NERCELLAS BARREIRO

14490

33,95

158688380 ENRIQUE NERCELLAS BARREIRO

14490

33,95

158688381 ENRIQUE NERCELLAS BARREIRO

14490

33,95

158688383 ENRIQUE NERCELLAS BARREIRO

14490

33,95

158688379 ENRIQUE NERCELLAS BARREIRO

14490

25,12

158688386 ENRIQUE PIÑEIRO CORRAL

133324

21,01

158688388 ENRIQUE PIÑEIRO CORRAL

133324

21,01

158688385 ENRIQUE PIÑEIRO CORRAL

133324

21,01

158688387 ENRIQUE PIÑEIRO CORRAL

133324

21,01

158688384 ENRIQUE PIÑEIRO CORRAL

133324

21,01

158688389 ENRIQUE PIÑEIRO CORRAL

133324

21,01

158688391 ENRIQUE TEIJEIRO PEREZ

77677

121,19

158688390 ENRIQUE TEIJEIRO PEREZ

77677

33,95

158688395 ERNESTO MALLEIRO CARRERA

112749

33,95

158688396 ERNESTO MALLEIRO CARRERA

112749

33,95

158688392 ERNESTO MALLEIRO CARRERA

112749

22,82

158688394 ERNESTO MALLEIRO CARRERA

112749

33,95

158688393 ERNESTO MALLEIRO CARRERA

112749

25,12

158688397 ESTAMOS EN ELLO CONEXION DIXITAL S.L.

155107

52,08
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158688398 ESTAMOS EN ELLO CONEXION DIXITAL S.L.

155107

52,08

158688399 ESTEBAN CID DOIRO

858

25,12

158688400 ESTEBAN CID DOIRO

858

33,95

158688401 ESTEBAN CID DOIRO

858

33,95

158688402 ESTEBAN CID DOIRO

858

33,95

158688403 ESTEBAN CID DOIRO

858

33,95

158688404 ESTEBAN CID DOIRO

858

42,71

158688405 ESTUDIO MARTIN CURTY S. L.

93412

44,57

158688408 ESTUDIO MARTIN CURTY S. L.

93412

52,08

158688406 ESTUDIO MARTIN CURTY S. L.

93412

46,46

158688407 ESTUDIO MARTIN CURTY S. L.

93412

52,08

158688414 EUDOSIA CORTES PEREZ

109732

53,66

158688410 EUDOSIA CORTES PEREZ

109732

33,95

158688411 EUDOSIA CORTES PEREZ

109732

33,95

158688413 EUDOSIA CORTES PEREZ

109732

42,71

158688409 EUDOSIA CORTES PEREZ

109732

33,95

158688412 EUDOSIA CORTES PEREZ

109732

33,95

158688415 EULALIA ABALDE ABALDE

171134

33,95

158688416 EUSEBIO VAZQUEZ VARELA

58017

33,95

158688417 EVA MARIA ALONSO GONZALEZ

159106

33,95

158688418 EVA MARIA ALONSO GONZALEZ

159106

33,95

158688419 EVA MARIA ALONSO GONZALEZ

159106

33,95

158688423 EVA MEJIDE NOVOA

171340

154,43

158688421 EVA MEJIDE NOVOA

171340

133,04

158688420 EVA MEJIDE NOVOA

171340

89,55

158688424 EVA MEJIDE NOVOA

171340

154,43

158688422 EVA MEJIDE NOVOA

171340

154,43

158688425 EVENCIO GARRIDO GUNTIN

150147

33,95

158688426 EVENCIO GARRIDO GUNTIN

150147

33,95

158688427 EVENCIO GARRIDO GUNTIN

150147

33,95

158688431 FACORE S. A.

26667

52,08

158688433 FACORE S. A.

26667

52,08

158688432 FACORE S. A.

26667

52,08

158688429 FACORE S. A.

26667

43,25

158688430 FACORE S. A.

26667

52,08

158688428 FACORE S. A.

26667

39,46

158688434 FATIMA DIAZ MOSQUERA

115016

611,39

138717939 FELICITA VECOÑA OTERO

169292

2.211,25

158688435 FELIPE ALVAREZ RODRIGUEZ

25665

33,95

158688440 FELISINDO MENDEZ MORENZA

23408

33,95

158688437 FELISINDO MENDEZ MORENZA

23408

25,12

158688438 FELISINDO MENDEZ MORENZA

23408

33,95

158688441 FELISINDO MENDEZ MORENZA

23408

33,95

158688439 FELISINDO MENDEZ MORENZA

23408

33,95

158688436 FELISINDO MENDEZ MORENZA

23408

24,03

158688442 FERMIN CAMESELLE OTERO

69569

47,09
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158688448 FERNANDO FERNANDEZ ALONSO

115448

53,85

158688444 FERNANDO FERNANDEZ ALONSO

115448

33,04

158688447 FERNANDO FERNANDEZ ALONSO

115448

43,99

158688445 FERNANDO FERNANDEZ ALONSO

115448

33,04

158688443 FERNANDO FERNANDEZ ALONSO

115448

33,04

158688446 FERNANDO FERNANDEZ ALONSO

115448

33,04

158688450 FERNANDO GARCIA GONZALEZ

69576

25,43

158688453 FERNANDO GARCIA GONZALEZ

69576

33,95

158688451 FERNANDO GARCIA GONZALEZ

69576

33,95

158688449 FERNANDO GARCIA GONZALEZ

69576

24,03

158688452 FERNANDO GARCIA GONZALEZ

69576

33,95

158688455 FERNANDO PAZO DELGADO

47465

33,95

158688454 FERNANDO PAZO DELGADO

47465

33,95

158688456 FERNANDO PAZO DELGADO

47465

33,95

158688457 FLORA COSTAS RUA

41993

33,95

158688458 FLORA COSTAS RUA

41993

33,95

158688461 FLORA COSTAS RUA

41993

33,95

158688460 FLORA COSTAS RUA

41993

33,95

158688459 FLORA COSTAS RUA

41993

33,95

158688462 FLORA COSTAS RUA

41993

33,95

158688465 FLORA DOMINGUEZ GREGORIO

156374

21,01

158688463 FLORA DOMINGUEZ GREGORIO

156374

21,01

158688466 FLORA DOMINGUEZ GREGORIO

156374

21,01

158688464 FLORA DOMINGUEZ GREGORIO

156374

21,01

158688467 FLORA DOMINGUEZ GREGORIO

156374

21,01

158688468 FLORA DOMINGUEZ GREGORIO

156374

21,01

158688473 FLORA GONZALEZ FERNANDEZ

60470

33,95

158688471 FLORA GONZALEZ FERNANDEZ

60470

33,95

158688470 FLORA GONZALEZ FERNANDEZ

60470

33,95

158688469 FLORA GONZALEZ FERNANDEZ

60470

26,60

158688472 FLORA GONZALEZ FERNANDEZ

60470

33,95

158688475 FLORA VILA OLIVEIRA

73629

33,95

158688474 FLORA VILA OLIVEIRA

73629

33,95

158688476 FLORA VILA OLIVEIRA

73629

33,95

158688477 FOOD GALICIA S.L.

108365

51,17

158688480 FRANCISCA GARRIDO OTERO

106111

33,95

158688482 FRANCISCA GARRIDO OTERO

106111

33,95

158688479 FRANCISCA GARRIDO OTERO

106111

33,95

158688478 FRANCISCA GARRIDO OTERO

106111

33,95

158688481 FRANCISCA GARRIDO OTERO

106111

33,95

158688483 FRANCISCA GARRIDO OTERO

106111

33,95

158688484 FRANCISCA LOPEZ SOMOZA

28314

33,95

158688485 FRANCISCO ACEVEDO MARTINEZ

41076

111,77

158688489 FRANCISCO DE BORJA CELARD MONREAL

173829

122,49

158688486 FRANCISCO DE BORJA CELARD MONREAL

173829

24,75

158688487 FRANCISCO DE BORJA CELARD MONREAL

173829

33,95
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158688488 FRANCISCO DE BORJA CELARD MONREAL

173829

33,95

158688493 FRANCISCO FERNANDEZ HERMIDA

170089

33,95

158688492 FRANCISCO FERNANDEZ HERMIDA

170089

33,95

158688495 FRANCISCO FERNANDEZ HERMIDA

170089

33,95

158688494 FRANCISCO FERNANDEZ HERMIDA

170089

33,95

158688491 FRANCISCO FERNANDEZ HERMIDA

170089

33,95

158688490 FRANCISCO FERNANDEZ HERMIDA

170089

25,57

158688498 FRANCISCO GARCIA REY

48809

33,95

158688499 FRANCISCO GARCIA REY

48809

33,95

158688497 FRANCISCO GARCIA REY

48809

33,95

158688496 FRANCISCO GARCIA REY

48809

20,22

158688500 FRANCISCO GARCIA REY

48809

33,95

158688502 FRANCISCO J. GARCIA GONZALEZ

22418

52,08

158688505 FRANCISCO J. GARCIA GONZALEZ

22418

52,08

158688503 FRANCISCO J. GARCIA GONZALEZ

22418

52,08

158688501 FRANCISCO J. GARCIA GONZALEZ

22418

52,08

158688504 FRANCISCO J. GARCIA GONZALEZ

22418

52,08

158688510 FRANCISCO JAVIER JORGE LOUREIRO

154353

21,01

158688509 FRANCISCO JAVIER JORGE LOUREIRO

154353

21,01

158688507 FRANCISCO JAVIER JORGE LOUREIRO

154353

21,01

158688508 FRANCISCO JAVIER JORGE LOUREIRO

154353

21,01

158688506 FRANCISCO JAVIER JORGE LOUREIRO

154353

21,01

158688511 FRANCISCO JAVIER JORGE LOUREIRO

154353

21,01

158688512 FRANCISCO JAVIER REYERO FERNANDEZ

156496

33,95

158688514 FRANCISCO JOSE PAZ FERNANDEZ

148943

52,08

158688513 FRANCISCO JOSE PAZ FERNANDEZ

148943

33,02

158688516 FRANCISCO JOSE PAZ FERNANDEZ

148943

115,82

158688515 FRANCISCO JOSE PAZ FERNANDEZ

148943

59,97

158688517 FRANCISCO JOSE PAZ FERNANDEZ

148943

123,90

158688518 FRANCISCO MOREIRA RODRIGUEZ

155066

48,19

158688523 FRANCISCO MOREIRA RODRIGUEZ

155066

59,17

158688519 FRANCISCO MOREIRA RODRIGUEZ

155066

48,19

158688521 FRANCISCO MOREIRA RODRIGUEZ

155066

54,76

158688522 FRANCISCO MOREIRA RODRIGUEZ

155066

55,84

158688520 FRANCISCO MOREIRA RODRIGUEZ

155066

52,57

158688524 FRANCISCO MOURIÑO FERNANDEZ

105216

30,64

158688529 FRANCISCO P. PEREZ AMOEDO

10022

33,95

158688525 FRANCISCO P. PEREZ AMOEDO

10022

30,94

158688527 FRANCISCO P. PEREZ AMOEDO

10022

33,95

158688528 FRANCISCO P. PEREZ AMOEDO

10022

33,95

158688526 FRANCISCO P. PEREZ AMOEDO

10022

33,95

158688530 FRANCISCO PEREZ GONZALEZ

118953

22,82

158688535 FRANCISCO PEREZ GULIAS

95572

33,95

158688542 FRANCISCO PEREZ GULIAS

161405

33,95

158688540 FRANCISCO PEREZ GULIAS

161405

33,95

158688546 FRANCISCO PEREZ GULIAS

164951

33,95
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158688531 FRANCISCO PEREZ GULIAS

39977

33,95

158688554 FRANCISCO PEREZ GULIAS

119916

33,95

158688541 FRANCISCO PEREZ GULIAS

161405

33,95

158688532 FRANCISCO PEREZ GULIAS

39977

33,95

158688544 FRANCISCO PEREZ GULIAS

164951

33,95

158688545 FRANCISCO PEREZ GULIAS

164951

33,95

158688560 FRANCISCO PEREZ GULIAS

118798

41,61

158688539 FRANCISCO PEREZ GULIAS

95880

33,95

158688538 FRANCISCO PEREZ GULIAS

95572

33,95

158688550 FRANCISCO PEREZ GULIAS

95572

33,95

158688556 FRANCISCO PEREZ GULIAS

161405

33,95

158688548 FRANCISCO PEREZ GULIAS

39977

33,95

158688547 FRANCISCO PEREZ GULIAS

164951

33,95

158688537 FRANCISCO PEREZ GULIAS

95572

33,95

158688543 FRANCISCO PEREZ GULIAS

161405

33,95

158688552 FRANCISCO PEREZ GULIAS

95880

33,95

158688536 FRANCISCO PEREZ GULIAS

95572

33,95

158688558 FRANCISCO PEREZ GULIAS

164951

33,95

158688534 FRANCISCO PEREZ GULIAS

39977

33,95

158688533 FRANCISCO PEREZ GULIAS

39977

33,95

158688557 FRANCISCO PEREZ GULIAS

161405

33,95

158688549 FRANCISCO PEREZ GULIAS

39977

33,95

158688559 FRANCISCO PEREZ GULIAS

164951

33,95

158688555 FRANCISCO PEREZ GULIAS

119916

33,95

158688551 FRANCISCO PEREZ GULIAS

95572

33,95

158688553 FRANCISCO PEREZ GULIAS

95880

33,95

158688561 FRANCISCO PEREZ GULIAS

118798

43,80

158688562 FRANCISCO ROMAN VEGA

66364

33,95

158688563 FRANCISCO ROMAN VEGA

66364

33,95

158688564 FRANCISCO ROMAN VEGA

66364

33,95

158688567 GARAJE FEYM HNOS VILA C. B.

89653

52,08

158688566 GARAJE FEYM HNOS VILA C. B.

89653

52,08

158688568 GARAJE FEYM HNOS VILA C. B.

89653

52,08

158688565 GARAJE FEYM HNOS VILA C. B.

89653

43,25

158688570 GAS Y CALEFACCION S. L.

109061

46,33

158688569 GAS Y CALEFACCION S. L.

109061

43,25

158688571 GASTRO INAMASA S.L.

161669

44,57

158688572 GELU S.L.

104941

52,08

158688574 GENEROSO A. GONZALEZ ARIAS

69705

119,06

158688573 GENEROSO A. GONZALEZ ARIAS

69705

117,08

158688575 GENOVEVA IGLEASIAS ROZAS

172090

33,95

158688576 GENOVEVA IGLEASIAS ROZAS

172090

33,95

158688577 GERARDO JUSTO PEREZ

76812

26,18

158688583 GERMAN GONZALEZ BARROS

149914

26,05

158688580 GERMAN GONZALEZ BARROS

149914

26,05

158688582 GERMAN GONZALEZ BARROS

149914

26,05
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158688578 GERMAN GONZALEZ BARROS

149914

21,63

158688579 GERMAN GONZALEZ BARROS

149914

26,05

158688581 GERMAN GONZALEZ BARROS

149914

26,05

158688584 GESTION ASESORAMIENTO Y MEDIACION S.L.

137855

52,08

158688586 GESTION ASESORAMIENTO Y MEDIACION S.L.

137855

52,08

158688587 GESTION ASESORAMIENTO Y MEDIACION S.L.

137855

52,08

158688585 GESTION ASESORAMIENTO Y MEDIACION S.L.

137855

52,08

158688588 GESTION ASESORAMIENTO Y MEDIACION S.L.

137855

159,14

158688591 GIMNASIO FITNESS PERFECT S.L.

165578

165,02

158688592 GIMNASIO FITNESS PERFECT S.L.

165578

175,52

158688590 GIMNASIO FITNESS PERFECT S.L.

165578

51,17

158688589 GIMNASIO FITNESS PERFECT S.L.

165578

49,98

158688593 GLOBAL INTEGRAL IMPRESS SL.

169196

52,08

158688594 GONZALEZ VAZQUEZ Mª MERCEDES Y OTROS

130680

25,12

158688595 GONZALEZ VAZQUEZ Mª MERCEDES Y OTROS

130680

33,95

158688596 GONZALEZ VAZQUEZ Mª MERCEDES Y OTROS

130680

33,95

158688597 GUILLERMO GARCIA MALVIDO

33106

33,95

158688598 GUILLERMO GARCIA MALVIDO

33106

33,95

158688599 GUILLERMO LOURIDO SANCHEZ

124742

33,95

158688601 GUILLERMO LOURIDO SANCHEZ

124742

33,95

158688600 GUILLERMO LOURIDO SANCHEZ

124742

33,95

158688602 GUILLERMO LOURIDO SANCHEZ

124742

33,95

158688603 GUILLERMO LOURIDO SANCHEZ

124742

33,95

158688604 GUILLERMO MIRANDA VILA

37598

33,95

158688606 GUILLERMO MIRANDA VILA

37598

33,95

158688605 GUILLERMO MIRANDA VILA

37598

33,95

158688607 GUMERSINDO ALVAREZ FERNANDEZ

71947

44,90

158688609 HDOS DE RAUL ALVARADO S. L.

98655

477,01

158688608 HDOS DE RAUL ALVARADO S. L.

98655

51,17

158688610 HDROS DE ANTONIO DE JUAN GARCIA

118658

33,95

158688612 HDROS DE CARMEN PORCEL HERNANDEZ

118961

26,60

158688611 HDROS DE CARMEN PORCEL HERNANDEZ

118961

22,82

158688613 HDROS DE CARMEN PORCEL HERNANDEZ

118961

33,95

158688614 HDROS DE CARMEN PORCEL HERNANDEZ

118961

33,95

158688618 HEREDEROS EUDOSIA CORTES PEREZ

126661

33,95

158688617 HEREDEROS EUDOSIA CORTES PEREZ

126661

33,95

158688619 HEREDEROS EUDOSIA CORTES PEREZ

126661

33,95

158688615 HEREDEROS EUDOSIA CORTES PEREZ

126661

33,95

158688616 HEREDEROS EUDOSIA CORTES PEREZ

126661

33,95

158688620 HEREDEROS EUDOSIA CORTES PEREZ

126661

33,95

158688621 HERIBERTO MARTINEZ VAZQUEZ

14717

13,90

158688626 HERMANAS GONZAR C.B

32645

52,08

158688623 HERMANAS GONZAR C.B

32645

52,08

158688622 HERMANAS GONZAR C.B

32645

44,73

158688624 HERMANAS GONZAR C.B

32645

52,08

158688625 HERMANAS GONZAR C.B

32645

52,08
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158688627 HERMANAS GONZAR C.B

32645

52,08

158688628 HERMANOS BOUZO RODRIGUEZ C. B.

119840

22,82

158688629 HERMANOS BOUZO RODRIGUEZ C. B.

119840

33,95

158688630 HERMIDA Y CRESPO C.B.

111170

46,33

158688635 HERMINIO COMESAÑA GONZALEZ

124399

21,01

158688632 HERMINIO COMESAÑA GONZALEZ

124399

21,01

158688634 HERMINIO COMESAÑA GONZALEZ

124399

21,01

158688631 HERMINIO COMESAÑA GONZALEZ

124399

21,01

158688633 HERMINIO COMESAÑA GONZALEZ

124399

21,01

158688636 HERMINIO COMESAÑA GONZALEZ

124399

21,01

158688637 HIPERLISA S. A.

66551

47,39

158688640 HNOS.MARTINEZ MONTES C.B.

168340

33,95

158688639 HNOS.MARTINEZ MONTES C.B.

168340

33,95

158688641 HNOS.MARTINEZ MONTES C.B.

168340

33,95

158688638 HNOS.MARTINEZ MONTES C.B.

168340

25,12

158688644 I. G. FORMACION Y DESAR.EMPRESARIAL S.A

147258

52,08

158688647 I. G. FORMACION Y DESAR.EMPRESARIAL S.A

147258

97,62

158688645 I. G. FORMACION Y DESAR.EMPRESARIAL S.A

147258

52,08

158688643 I. G. FORMACION Y DESAR.EMPRESARIAL S.A

147258

52,08

158688642 I. G. FORMACION Y DESAR.EMPRESARIAL S.A

147258

12,80

158688646 I. G. FORMACION Y DESAR.EMPRESARIAL S.A

147258

52,08

158688649 ILDA GARCIA ALVAREZ

130618

33,95

158688648 ILDA GARCIA ALVAREZ

130618

33,95

158688650 ILDA GARCIA ALVAREZ

130618

33,95

158688653 ILENSA MONTAJES ELECTRICOS S.L.

114436

166,56

158688652 ILENSA MONTAJES ELECTRICOS S.L.

114436

52,08

158688651 ILENSA MONTAJES ELECTRICOS S.L.

114436

43,25

158688655 INDALECIO AMOEDO PUENTES

15821

52,08

158688657 INDALECIO AMOEDO PUENTES

15821

52,08

158688656 INDALECIO AMOEDO PUENTES

15821

52,08

158688654 INDALECIO AMOEDO PUENTES

15821

52,08

158688660 INMOBILIARIA SAMIL S. A.

73207

474,24

158688664 INMOBILIARIA SAMIL S. A.

73207

4.228,44

158688662 INMOBILIARIA SAMIL S. A.

73207

2.385,45

158688663 INMOBILIARIA SAMIL S. A.

73207

3.526,06

158688661 INMOBILIARIA SAMIL S. A.

73207

1.297,07

158688659 INMOBILIARIA SAMIL S. A.

73207

166,06

158688658 INMOBILIARIA SAMIL S. A.

73207

32,27

158688667 INVENGA S.A.

82139

59,48

158688666 INVENGA S.A.

82139

52,08

158688665 INVENGA S.A.

82139

52,08

158688670 INVERDURAN S.L.

38353

33,95

158688669 INVERDURAN S.L.

38353

33,95

158688668 INVERDURAN S.L.

38353

33,95

158688671 INVERDURAN S.L.

38353

33,95

158688672 INVERDURAN S.L.

38353

33,95
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158688673 INVERSIONES TEOFILO VAZQUEZ S. L.

125556

33,95

158688674 ISABEL SUAREZ MINAS

76762

33,95

158688675 ISIDRO MARCOS ROMERO

27313

33,95

158688677 ISIDRO MARCOS ROMERO

27313

33,95

158688676 ISIDRO MARCOS ROMERO

27313

33,95

158688678 ISIDRO MARCOS ROMERO

27313

33,95

158688683 ISIDRO VAZQUEZ

36273

52,08

158688680 ISIDRO VAZQUEZ

36273

52,08

158688679 ISIDRO VAZQUEZ

36273

52,08

158688682 ISIDRO VAZQUEZ

36273

52,08

158688684 ISIDRO VAZQUEZ

36273

52,08

158688681 ISIDRO VAZQUEZ

36273

52,08

158688685 ISOLINA GONZALEZ COSTAS

66357

23,73

158688688 ISOLINA GONZALEZ COSTAS

66357

33,95

158688686 ISOLINA GONZALEZ COSTAS

66357

27,48

158688689 ISOLINA GONZALEZ COSTAS

66357

33,95

158688687 ISOLINA GONZALEZ COSTAS

66357

33,95

158688691 ISOLINO ALVAREZ BASCUAS

37419

33,95

158688695 ISOLINO ALVAREZ BASCUAS

37419

37,23

158688692 ISOLINO ALVAREZ BASCUAS

37419

33,95

158688690 ISOLINO ALVAREZ BASCUAS

37419

33,95

158688693 ISOLINO ALVAREZ BASCUAS

37419

33,95

158688694 ISOLINO ALVAREZ BASCUAS

37419

33,95

158688696 J. ENRIQUE ALFONSO ALVAREZ

7812

33,95

158688699 JACOBO COMESAÑA SAA

169950

33,95

158688698 JACOBO COMESAÑA SAA

169950

33,95

158688700 JACOBO COMESAÑA SAA

169950

33,95

158688697 JACOBO COMESAÑA SAA

169950

33,95

158688702 JACOBO COMESAÑA SAA

169950

51,47

158688701 JACOBO COMESAÑA SAA

169950

39,42

158688704 JAIME ISLA COUTO

42345

51,17

158688703 JAIME ISLA COUTO

42345

51,17

158688705 JAIME ISLA COUTO

42345

51,17

158688707 JAIME LOUREIRO VILLAR

147930

21,01

158688708 JAIME LOUREIRO VILLAR

147930

21,01

158688709 JAIME LOUREIRO VILLAR

147930

21,01

158688710 JAIME LOUREIRO VILLAR

147930

21,01

158688706 JAIME LOUREIRO VILLAR

147930

21,01

158688711 JAIME LOUREIRO VILLAR

147930

21,01

158688713 JAIME RAMOS ALVAREZ

140896

21,01

158688712 JAIME RAMOS ALVAREZ

140896

21,01

158688716 JAIME RAMOS ALVAREZ

140896

21,01

158688715 JAIME RAMOS ALVAREZ

140896

21,01

158688714 JAIME RAMOS ALVAREZ

140896

21,01

158688717 JAIME RAMOS ALVAREZ

140896

21,01

158688718 JAIME RIVEIRO SEQUEIROS

124338

21,01
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158688721 JAIME RIVEIRO SEQUEIROS

124338

21,01

158688719 JAIME RIVEIRO SEQUEIROS

124338

21,01

158688720 JAIME RIVEIRO SEQUEIROS

124338

21,01

158688722 JAIME RIVEIRO SEQUEIROS

124338

21,01

158688724 JAUME PUJOL BORDAS

163817

136,93

158688725 JAUME PUJOL BORDAS

163817

159,15

158688723 JAUME PUJOL BORDAS

163817

52,08

158688729 JAVIER ANGEL CALLEJA CAMESELLE

129423

33,95

158688727 JAVIER ANGEL CALLEJA CAMESELLE

129423

33,95

158688728 JAVIER ANGEL CALLEJA CAMESELLE

129423

33,95

158688726 JAVIER ANGEL CALLEJA CAMESELLE

129423

25,12

158688730 JAVIER COSTAS FERNANDEZ

123883

21,01

158688732 JAVIER COSTAS FERNANDEZ

123883

21,01

158688734 JAVIER COSTAS FERNANDEZ

123883

21,01

158688731 JAVIER COSTAS FERNANDEZ

123883

21,01

158688733 JAVIER COSTAS FERNANDEZ

123883

21,01

158688735 JAVIER COSTAS FERNANDEZ

123883

21,01

158688738 JAVIER VILABOA QUIROGA

81937

33,95

158688736 JAVIER VILABOA QUIROGA

81937

27,48

158688737 JAVIER VILABOA QUIROGA

81937

33,95

158688739 JAVIER VILABOA QUIROGA

81937

33,95

158688743 JAVIER ZURITA MARTINEZ

168533

33,95

158688741 JAVIER ZURITA MARTINEZ

168533

33,95

158688742 JAVIER ZURITA MARTINEZ

168533

33,95

158688740 JAVIER ZURITA MARTINEZ

168533

25,12

158688744 JESSICA VARELA VILA

173054

20,69

158688745 JESSICA VARELA VILA

173054

52,08

158688747 JESSICA VARELA VILA

173054

313,86

158688746 JESSICA VARELA VILA

173054

52,08

158688748 JESUS ALONSO COMESAÑA

11800

33,95

158688753 JESUS ALONSO COMESAÑA

11800

33,95

158688752 JESUS ALONSO COMESAÑA

11800

33,95

158688749 JESUS ALONSO COMESAÑA

11800

33,95

158688750 JESUS ALONSO COMESAÑA

11800

33,95

158688751 JESUS ALONSO COMESAÑA

11800

33,95

158688758 JESUS FERNANDEZ VILAS

145317

21,01

158688756 JESUS FERNANDEZ VILAS

145317

21,01

158688757 JESUS FERNANDEZ VILAS

145317

21,01

158688755 JESUS FERNANDEZ VILAS

145317

21,01

158688754 JESUS FERNANDEZ VILAS

145317

21,01

158688759 JESUS FERNANDEZ VILAS

145317

21,01

158688760 JESUS GIRALDO SANTIAGO

37491

15,84

158688764 JESUS GONZALEZ VILABOA

143800

21,01

158688761 JESUS GONZALEZ VILABOA

143800

21,01

158688765 JESUS GONZALEZ VILABOA

143800

21,01

158688762 JESUS GONZALEZ VILABOA

143800

21,01
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158688763 JESUS GONZALEZ VILABOA

143800

21,01

158688766 JESUS GONZALEZ VILABOA

143800

21,01

158688771 JESUS LAGO NUÑEZ

125339

21,01

158688767 JESUS LAGO NUÑEZ

125339

21,01

158688769 JESUS LAGO NUÑEZ

125339

21,01

158688768 JESUS LAGO NUÑEZ

125339

21,01

158688770 JESUS LAGO NUÑEZ

125339

21,01

158688772 JESUS LAGO NUÑEZ

125339

21,01

158688776 JESUS PEREIRA VAZQUEZ

156309

33,95

158688774 JESUS PEREIRA VAZQUEZ

34570

33,95

158688775 JESUS PEREIRA VAZQUEZ

156309

33,95

158688773 JESUS PEREIRA VAZQUEZ

34570

33,95

158688779 JESUS REY CALVEIRA

132492

33,04

158688778 JESUS REY CALVEIRA

132492

33,04

158688777 JESUS REY CALVEIRA

132492

27,24

158688780 JESUS VIDAL VILLAVERDE

63595

20,22

158688784 JOAQUIN CARBALLO VAL

11481

33,95

158688783 JOAQUIN CARBALLO VAL

11481

30,42

158688785 JOAQUIN CARBALLO VAL

11481

33,95

158688781 JOAQUIN CARBALLO VAL

11481

25,12

158688782 JOAQUIN CARBALLO VAL

11481

27,94

158688786 JOAQUIN SEOANE FIGUEROA

151990

33,95

158688787 JOAQUIN SEOANE FIGUEROA

151990

33,95

158688792 JORGE ANGEL PEREIRA CUNHA

160093

42,89

158688790 JORGE ANGEL PEREIRA CUNHA

160093

33,04

158688788 JORGE ANGEL PEREIRA CUNHA

160093

33,04

158688789 JORGE ANGEL PEREIRA CUNHA

160093

33,04

158688791 JORGE ANGEL PEREIRA CUNHA

160093

33,04

158688793 JORGE ANGEL PEREIRA CUNHA

160093

57,16

158688794 JORGE JUAN RIVERA RODEIRO

2009

158688797 JORGE LLORENTE ROCAMORA

21940

33,95

158688796 JORGE LLORENTE ROCAMORA

21940

33,95

158688795 JORGE LLORENTE ROCAMORA

21940

33,95

158688798 JORGE LUIS VALES TERRAZO

163482

43,25

158688799 JORGE LUIS VALES TERRAZO

163482

52,08

158688800 JORGE LUIS VALES TERRAZO

163482

91,55

158688801 JORGE LUIS VALES TERRAZO

163482

92,77

158688802 JORGE LUIS VALES TERRAZO

163482

97,62

158688804 JORGE NAZARIO SEIJO RODRIGUEZ

163407

52,08

158688803 JORGE NAZARIO SEIJO RODRIGUEZ

163407

52,08

158688805 JORGE NAZARIO SEIJO RODRIGUEZ

163407

52,08

158688806 JORGE PEREZ LAGO

146796

21,01

158688810 JORGE RODRIGUEZ RIVEIRO

166301

21,01

158688811 JORGE RODRIGUEZ RIVEIRO

166301

21,01

158688807 JORGE RODRIGUEZ RIVEIRO

166301

21,01

158688809 JORGE RODRIGUEZ RIVEIRO

166301

21,01

158688808 JORGE RODRIGUEZ RIVEIRO

166301

21,01

125,93
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158688812 JORGE RODRIGUEZ RIVEIRO

166301

21,01

158688816 JORGE VAZQUEZ TRUJILLO

158176

52,08

158688817 JORGE VAZQUEZ TRUJILLO

158176

52,08

158688813 JORGE VAZQUEZ TRUJILLO

158176

10,23

158688815 JORGE VAZQUEZ TRUJILLO

158176

52,08

158688814 JORGE VAZQUEZ TRUJILLO

158176

43,25

158688818 JOSE A. DOMINGUEZ GESTEIRA

13232

11,05

158688820 JOSE ABALDE ALONSO

66266

82,83

158688819 JOSE ABALDE ALONSO

66266

33,95

158688821 JOSE ALBERTO ESTEVEZ GONZALEZ

130760

33,95

158688822 JOSE ALBERTO ESTEVEZ GONZALEZ

130760

33,95

158688823 JOSE ALBERTO ESTEVEZ GONZALEZ

130760

33,95

158688824 JOSE ALBERTO VILLA CASTRO

151512

33,95

158688828 JOSE ALFONSO VAZQUEZ ORGE

63524

33,95

158688829 JOSE ALFONSO VAZQUEZ ORGE

63524

33,95

158688826 JOSE ALFONSO VAZQUEZ ORGE

63524

33,95

158688825 JOSE ALFONSO VAZQUEZ ORGE

63524

33,95

158688827 JOSE ALFONSO VAZQUEZ ORGE

63524

33,95

158688830 JOSE ALFONSO VAZQUEZ ORGE

63524

33,95

158688831 JOSE ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ

44668

52,08

158688836 JOSE ANTONIO FERREIRA PEREZ

172534

33,95

158688832 JOSE ANTONIO FERREIRA PEREZ

172534

13,44

158688835 JOSE ANTONIO FERREIRA PEREZ

172534

33,95

158688834 JOSE ANTONIO FERREIRA PEREZ

172534

33,95

158688833 JOSE ANTONIO FERREIRA PEREZ

172534

16,76

158688841 JOSE ARIAS FEIJOO

55652

33,95

158688837 JOSE ARIAS FEIJOO

55652

25,12

158688839 JOSE ARIAS FEIJOO

55652

33,95

158688840 JOSE ARIAS FEIJOO

55652

33,95

158688838 JOSE ARIAS FEIJOO

55652

30,94

158688843 JOSE BARROS JANEIRO

38746

33,95

158688846 JOSE BARROS JANEIRO

38746

33,95

158688845 JOSE BARROS JANEIRO

38746

33,95

158688842 JOSE BARROS JANEIRO

38746

33,64

158688844 JOSE BARROS JANEIRO

38746

33,95

158688847 JOSE BARROS JANEIRO

38746

33,95

158688848 JOSE BENITO PEREZ RODRIGUEZ

76990

33,95

158688850 JOSE C. MANDADO DE MIRANDA

26855

107,73

158688849 JOSE C. MANDADO DE MIRANDA

26855

89,58

158688852 JOSE C. VAZQUEZ GONZALEZ

23472

33,95

158688856 JOSE C. VAZQUEZ GONZALEZ

23472

33,95

158688851 JOSE C. VAZQUEZ GONZALEZ

23472

33,95

158688854 JOSE C. VAZQUEZ GONZALEZ

23472

33,95

158688855 JOSE C. VAZQUEZ GONZALEZ

23472

33,95

158688853 JOSE C. VAZQUEZ GONZALEZ

23472

33,95

158688857 JOSE CAMBEIRO VIDAL

3314

16,98
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158688861 JOSE CARBAJALES FERNANDEZ

64364

41,61

158688862 JOSE CARBAJALES FERNANDEZ

64364

44,90

158688860 JOSE CARBAJALES FERNANDEZ

64364

40,79

158688858 JOSE CARBAJALES FERNANDEZ

64364

38,33

158688859 JOSE CARBAJALES FERNANDEZ

64364

39,42

158688864 JOSE CARLOS GOMEZ POMBO

170539

52,08

158688867 JOSE CARLOS GOMEZ POMBO

170539

52,08

158688866 JOSE CARLOS GOMEZ POMBO

170539

52,08

158688865 JOSE CARLOS GOMEZ POMBO

170539

52,08

158688863 JOSE CARLOS GOMEZ POMBO

170539

43,25

158688870 JOSE CARLOS MARTINEZ PINTOS

40198

52,08

158688871 JOSE CARLOS MARTINEZ PINTOS

40198

52,08

158688868 JOSE CARLOS MARTINEZ PINTOS

40198

52,08

158688869 JOSE CARLOS MARTINEZ PINTOS

40198

52,08

158688872 JOSE CARLOS MARTINEZ PINTOS

40198

52,08

158688877 JOSE CARLOS PEREZ COSTAS

130968

21,01

158688875 JOSE CARLOS PEREZ COSTAS

130968

21,01

158688873 JOSE CARLOS PEREZ COSTAS

130968

21,01

158688876 JOSE CARLOS PEREZ COSTAS

130968

21,01

158688874 JOSE CARLOS PEREZ COSTAS

130968

21,01

158688878 JOSE CARLOS PEREZ COSTAS

130968

21,01

158688879 JOSE CHAO DIAZ

626

33,95

158688880 JOSE CORTEGOSO LEIRO

64121

33,95

158688881 JOSE CORTEGOSO LEIRO

64121

33,95

158688882 JOSE CORTEGOSO LEIRO

64121

33,95

158688883 JOSE DOMINGUEZ DURAN

32677

33,95

158688886 JOSE DOMINGUEZ RODRIGUEZ

104656

33,95

158688885 JOSE DOMINGUEZ RODRIGUEZ

104656

33,95

158688884 JOSE DOMINGUEZ RODRIGUEZ

104656

33,95

158688887 JOSE DOMINGUEZ RODRIGUEZ

104656

33,95

158688888 JOSE DOMINGUEZ RODRIGUEZ

104656

33,95

158688889 JOSE DOMINGUEZ RODRIGUEZ

104656

33,95

158688892 JOSE ENRIQUE CASANOVA IBAÑEZ

147739

33,95

158688893 JOSE ENRIQUE CASANOVA IBAÑEZ

147739

33,95

158688890 JOSE ENRIQUE CASANOVA IBAÑEZ

147739

17,30

158688891 JOSE ENRIQUE CASANOVA IBAÑEZ

147739

25,12

158688897 JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ

122384

33,95

158688894 JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ

122384

14,97

158688895 JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ

122384

25,12

158688896 JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ

122384

33,95

158688899 JOSE FRANCISCO MARTINEZ PEREIRO

10394

43,25

158688901 JOSE FRANCISCO MARTINEZ PEREIRO

10394

52,08

158688902 JOSE FRANCISCO MARTINEZ PEREIRO

10394

52,08

158688898 JOSE FRANCISCO MARTINEZ PEREIRO

10394

20,23

158688903 JOSE FRANCISCO MARTINEZ PEREIRO

10394

52,08

158688900 JOSE FRANCISCO MARTINEZ PEREIRO

10394

52,08
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158688904 JOSE GONZALEZ PRIETO

26318

33,95

158688905 JOSE GONZALEZ PRIETO

26318

33,95

158688907 JOSE JANEIRO LOPEZ

109353

33,95

158688909 JOSE JANEIRO LOPEZ

109353

33,95

158688908 JOSE JANEIRO LOPEZ

109353

33,95

158688906 JOSE JANEIRO LOPEZ

109353

22,82

158688910 JOSE JANEIRO LOPEZ

109353

33,95

158688911 JOSE JAVIER COSTAS ALONSO

73638

33,95

158688912 JOSE JAVIER COSTAS ALONSO

73638

33,95

158688913 JOSE JIMENEZ SILVA

61685

33,95

158688914 JOSE JIMENEZ SILVA

61685

41,24

158688916 JOSE JIMENEZ SILVA

61685

47,09

158688915 JOSE JIMENEZ SILVA

61685

45,99

158688917 JOSE LUIS DOMINGUEZ COBAS

88435

33,95

158688918 JOSE LUIS DOMINGUEZ COBAS

88435

33,95

158688922 JOSE LUIS FERNANDEZ ALVAREZ

91494

21,01

158688923 JOSE LUIS FERNANDEZ ALVAREZ

91494

21,01

158688919 JOSE LUIS FERNANDEZ ALVAREZ

91494

21,01

158688920 JOSE LUIS FERNANDEZ ALVAREZ

91494

21,01

158688921 JOSE LUIS FERNANDEZ ALVAREZ

91494

21,01

158688924 JOSE LUIS FERNANDEZ ALVAREZ

91494

21,01

158688927 JOSE LUIS FERNANDEZ IGLESIAS

167417

33,95

158688926 JOSE LUIS FERNANDEZ IGLESIAS

167417

33,95

158688925 JOSE LUIS FERNANDEZ IGLESIAS

167417

28,21

158688929 JOSE LUIS FERNANDEZ JIMENEZ

133388

33,04

158688928 JOSE LUIS FERNANDEZ JIMENEZ

133388

33,04

158688930 JOSE LUIS FERNANDEZ JIMENEZ

133388

33,04

158688931 JOSE LUIS FERREIRO SEOANE

119896

13,29

158688932 JOSE LUIS OTERO POMBAR

17936

33,95

158688933 JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ

46830

23,73

158688934 JOSE LUIS TRONCOSO AMOEDO

155103

63,92

158688935 JOSE LUIS VILLAR FERNANDEZ

83693

33,95

158688938 JOSE M. LOPEZ PACIN

47556

33,95

158688939 JOSE M. LOPEZ PACIN

47556

33,95

158688936 JOSE M. LOPEZ PACIN

47556

24,03

158688940 JOSE M. LOPEZ PACIN

47556

33,95

158688937 JOSE M. LOPEZ PACIN

47556

25,12

158688943 JOSE MANUEL CAMESELLE FERNANDEZ

117329

21,01

158688944 JOSE MANUEL CAMESELLE FERNANDEZ

117329

21,01

158688941 JOSE MANUEL CAMESELLE FERNANDEZ

117329

21,01

158688945 JOSE MANUEL CAMESELLE FERNANDEZ

117329

21,01

158688942 JOSE MANUEL CAMESELLE FERNANDEZ

117329

21,01

158688946 JOSE MANUEL CAMESELLE FERNANDEZ

117329

21,01

158688947 JOSE MANUEL GOMEZ OTERO

107443

33,95

158688948 JOSE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ

35500

33,95

158688949 JOSE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ

35500

33,95
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158688952 JOSE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ

35500

33,95

158688950 JOSE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ

35500

33,95

158688953 JOSE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ

35500

33,95

158688951 JOSE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ

35500

33,95

158688954 JOSE MANUEL VEIGA LIBOREIRO

23384

33,95

158688958 JOSE MANUEL VEIGA LIBOREIRO

23384

33,95

158688957 JOSE MANUEL VEIGA LIBOREIRO

23384

33,95

158688955 JOSE MANUEL VEIGA LIBOREIRO

23384

33,95

158688956 JOSE MANUEL VEIGA LIBOREIRO

23384

33,95

158688959 JOSE MANUEL VEIGA LIBOREIRO

23384

55,84

158688960 JOSE MARÍA ANCHIA RODRIGUEZ

50841

25,12

158688961 JOSE MARIA FERNANDEZ GONZALEZ

146553

21,01

158688964 JOSE MARIA FERNANDEZ GONZALEZ

146553

21,01

158688963 JOSE MARIA FERNANDEZ GONZALEZ

146553

21,01

158688965 JOSE MARIA FERNANDEZ GONZALEZ

146553

21,01

158688962 JOSE MARIA FERNANDEZ GONZALEZ

146553

21,01

158688966 JOSE MARIA FERNANDEZ GONZALEZ

146553

21,01

158688967 JOSE MARIA LORENZO SANROMAN

132061

21,01

158688968 JOSE MARIA LORENZO SANROMAN

132061

21,01

158688972 JOSE MARIA QUINTANS REYES

55747

33,95

158688970 JOSE MARIA QUINTANS REYES

55747

33,95

158688973 JOSE MARIA QUINTANS REYES

55747

33,95

158688971 JOSE MARIA QUINTANS REYES

55747

33,95

158688969 JOSE MARIA QUINTANS REYES

55747

33,95

158688974 JOSE MARIA QUINTANS REYES

55747

33,95

158688979 JOSE MARTINEZ ROJO

135666

33,95

158688978 JOSE MARTINEZ ROJO

135666

33,95

158688975 JOSE MARTINEZ ROJO

135666

25,12

158688980 JOSE MARTINEZ ROJO

135666

33,95

158688977 JOSE MARTINEZ ROJO

135666

33,95

158688976 JOSE MARTINEZ ROJO

135666

33,95

158688981 JOSE MUIÑOS ENCISA

50821

33,95

158688982 JOSE MUIÑOS ENCISA

50821

33,95

158688983 JOSE NUÑEZ SEIJAS

31198

52,08

158688984 JOSE OSCAR MENDOZA ZARRO

149175

52,08

158688985 JOSE OSCAR MENDOZA ZARRO

149175

52,08

158688986 JOSE OSCAR MENDOZA ZARRO

149175

52,08

158688987 JOSE OTERO TABOADA

6217

35,17

158688988 JOSE OTERO TABOADA

6217

35,17

158688990 JOSE OTERO VAZQUEZ

1845

33,95

158688994 JOSE OTERO VAZQUEZ

1845

33,95

158688989 JOSE OTERO VAZQUEZ

1845

25,12

158688993 JOSE OTERO VAZQUEZ

1845

33,95

158688992 JOSE OTERO VAZQUEZ

1845

33,95

158688991 JOSE OTERO VAZQUEZ

1845

33,95

158688995 JOSE PEREIRA DIZ

60916

16,98
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158688996 JOSE PEREZ PEREIRA

81122

33,64

158688997 JOSE PEREZ PEREIRA

81122

33,95

158688999 JOSE PEREZ PEREIRA

81122

33,95

158688998 JOSE PEREZ PEREIRA

81122

33,95

158689000 JOSE PEREZ PEREIRA

81122

33,95

158689004 JOSE PEREZ SANROMAN

120291

21,01

158689005 JOSE PEREZ SANROMAN

120291

21,01

158689002 JOSE PEREZ SANROMAN

120291

21,01

158689003 JOSE PEREZ SANROMAN

120291

21,01

158689001 JOSE PEREZ SANROMAN

120291

21,01

158689006 JOSE PEREZ SANROMAN

120291

21,01

158689011 JOSE R. GONZALEZ DIEGUEZ

42429

33,95

158689008 JOSE R. GONZALEZ DIEGUEZ

42429

25,12

158689010 JOSE R. GONZALEZ DIEGUEZ

42429

33,95

158689009 JOSE R. GONZALEZ DIEGUEZ

42429

33,95

158689007 JOSE R. GONZALEZ DIEGUEZ

42429

24,03

158689012 JOSE RAMON MIGUELEZ GIL

110547

22,82

158689013 JOSE RAMON MIGUELEZ GIL

110547

33,95

158689014 JOSE RAMON MIGUELEZ GIL

110547

33,95

158689015 JOSE RAMON SANCHEZ LOPEZ-BOADO

166652

33,95

158689017 JOSE RAMOS BENITEZ

32870

33,95

158689018 JOSE RAMOS BENITEZ

32870

33,95

158689021 JOSE RAMOS BENITEZ

32870

33,95

158689019 JOSE RAMOS BENITEZ

32870

33,95

158689020 JOSE RAMOS BENITEZ

32870

33,95

158689016 JOSE RAMOS BENITEZ

32870

25,12

158689022 JOSE RIVAS MARTINEZ

63158

21,36

158689025 JOSE ROMAN CES RODRIGUEZ

93926

33,95

158689026 JOSE ROMAN CES RODRIGUEZ

93926

33,95

158689023 JOSE ROMAN CES RODRIGUEZ

93926

33,95

158689024 JOSE ROMAN CES RODRIGUEZ

93926

33,95

158689028 JOSE ROMAN CES RODRIGUEZ

93926

39,42

158689027 JOSE ROMAN CES RODRIGUEZ

93926

33,95

158689029 JOSE SIMAL GAMALLO

147048

21,01

158689035 JOSE VALUJA AMOEDO

36567

33,95

158689031 JOSE VALUJA AMOEDO

36567

33,95

158689033 JOSE VALUJA AMOEDO

36567

33,95

158689030 JOSE VALUJA AMOEDO

36567

33,95

158689034 JOSE VALUJA AMOEDO

36567

33,95

158689032 JOSE VALUJA AMOEDO

36567

33,95

158689036 JOSE VAZQUEZ PEREZ

58613

115,82

158689039 JOSEFA E. PINTOS MONTES

72200

33,95

158689037 JOSEFA E. PINTOS MONTES

72200

33,95

158689038 JOSEFA E. PINTOS MONTES

72200

33,95

158689040 JOSEFA E. PINTOS MONTES

72200

33,95

158689042 JOSEFA MOLARES FERNANDEZ

70085

33,95
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158689043 JOSEFA MOLARES FERNANDEZ

70085

47,32

158689041 JOSEFA MOLARES FERNANDEZ

70085

16,18

158689046 JOSELINA REGUEIRO VILLAR

59944

33,95

158689047 JOSELINA REGUEIRO VILLAR

59944

33,95

158689045 JOSELINA REGUEIRO VILLAR

59944

26,44

158689044 JOSELINA REGUEIRO VILLAR

59944

24,03

158689050 JUAN A. ALVAREZ SALVADOR

41779

69,37

158689048 JUAN A. ALVAREZ SALVADOR

41779

52,08

158689049 JUAN A. ALVAREZ SALVADOR

41779

52,08

158689051 JUAN ALBERTO CARREIRA GOMEZ

171924

33,95

158689052 JUAN ALBERTO CARREIRA GOMEZ

171924

33,95

158689054 JUAN ALONSO PEREZ

128480

21,01

158689057 JUAN ALONSO PEREZ

128480

21,01

158689053 JUAN ALONSO PEREZ

128480

21,01

158689056 JUAN ALONSO PEREZ

128480

21,01

158689055 JUAN ALONSO PEREZ

128480

21,01

158689058 JUAN ALONSO PEREZ

128480

21,01

158689061 JUAN ANTONIO FERNANDEZ CLARO

123844

33,95

158689060 JUAN ANTONIO FERNANDEZ CLARO

123844

33,95

158689059 JUAN ANTONIO FERNANDEZ CLARO

123844

33,95

158689063 JUAN ANTONIO FERNANDEZ CLARO

123844

33,95

158689062 JUAN ANTONIO FERNANDEZ CLARO

123844

33,95

158689064 JUAN ANTONIO FERNANDEZ CLARO

123844

33,95

158689066 JUAN ANTONIO FERNANDEZ PEREZ

49052

33,95

158689067 JUAN ANTONIO FERNANDEZ PEREZ

49052

33,95

158689065 JUAN ANTONIO FERNANDEZ PEREZ

49052

33,95

158689068 JUAN BUJAN ANTELO

153694

21,01

158689070 JUAN BUJAN ANTELO

153694

21,01

158689072 JUAN BUJAN ANTELO

153694

21,01

158689069 JUAN BUJAN ANTELO

153694

21,01

158689071 JUAN BUJAN ANTELO

153694

21,01

158689073 JUAN BUJAN ANTELO

153694

21,01

158689076 JUAN CARLOS LAMELA REQUENA

167055

33,95

158689074 JUAN CARLOS LAMELA REQUENA

167055

33,95

158689075 JUAN CARLOS LAMELA REQUENA

167055

33,95

158689078 JUAN CARLOS LAMELA REQUENA

167055

33,95

158689077 JUAN CARLOS LAMELA REQUENA

167055

33,95

158689079 JUAN CARLOS LAMELA REQUENA

167055

33,95

158689081 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA

168987

33,95

158689083 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA

168987

33,95

158689082 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA

168987

33,95

158689084 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA

168987

33,95

158689085 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA

168987

33,95

158689080 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA

168987

25,12

158689086 JUAN COMESAÑA E. HIJOS S. L.

124022

28,34

158689088 JUAN COMESAÑA E. HIJOS S. L.

124022

28,34
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158689087 JUAN COMESAÑA E. HIJOS S. L.

124022

28,34

158689089 JUAN COMESAÑA E. HIJOS S. L.

124022

28,34

158689090 JUAN COMESAÑA E. HIJOS S. L.

124022

28,34

158689091 JUAN COMESAÑA E. HIJOS S. L.

124022

28,34

158689092 JUAN COSTAS RODRIGUEZ

25865

33,95

158689093 JUAN ENRIQUE DOMINGUEZ RIVEIRO

46028

33,95

158689094 JUAN JIMENEZ BARRUL

51171

33,95

158689095 JUAN JOSE GONZALEZ CORDERO

152469

33,95

158689096 JUAN JOSE GONZALEZ CORDERO

152469

33,95

158689100 JUAN LUIS HERMIDA VIANA

164313

33,95

158689097 JUAN LUIS HERMIDA VIANA

164313

33,95

158689098 JUAN LUIS HERMIDA VIANA

164313

33,95

158689101 JUAN LUIS HERMIDA VIANA

164313

33,95

158689099 JUAN LUIS HERMIDA VIANA

164313

33,95

158689102 JUAN LUIS HERMIDA VIANA

164313

43,80

158689107 JUAN MANUEL FIGUEROA TRONCOSO

147069

21,01

158689105 JUAN MANUEL FIGUEROA TRONCOSO

147069

21,01

158689106 JUAN MANUEL FIGUEROA TRONCOSO

147069

21,01

158689103 JUAN MANUEL FIGUEROA TRONCOSO

147069

21,01

158689104 JUAN MANUEL FIGUEROA TRONCOSO

147069

21,01

158689108 JUAN MANUEL FIGUEROA TRONCOSO

147069

21,01

158689112 JUAN MANUEL ROGER PIÑEIRO

38509

33,95

158689113 JUAN MANUEL ROGER PIÑEIRO

38509

33,95

158689109 JUAN MANUEL ROGER PIÑEIRO

38509

33,95

158689111 JUAN MANUEL ROGER PIÑEIRO

38509

33,95

158689110 JUAN MANUEL ROGER PIÑEIRO

38509

33,95

158689114 JUAN MANUEL ROGER PIÑEIRO

38509

33,95

158689115 JUAN MIGUEL MIGON POSADA

37917

25,77

158689120 JUAN RICON CUEVAS

133914

21,01

158689116 JUAN RICON CUEVAS

133914

21,01

158689117 JUAN RICON CUEVAS

133914

21,01

158689118 JUAN RICON CUEVAS

133914

21,01

158689119 JUAN RICON CUEVAS

133914

21,01

158689121 JUAN RICON CUEVAS

133914

21,01

158689124 JUANA MARIA MUÑIZ ROMERO

140256

33,95

158689123 JUANA MARIA MUÑIZ ROMERO

140256

33,95

158689125 JUANA MARIA MUÑIZ ROMERO

140256

33,95

158689122 JUANA MARIA MUÑIZ ROMERO

140256

25,12

158689129 JULIA FERNANDEZ ALONSO

123753

21,01

158689128 JULIA FERNANDEZ ALONSO

123753

21,01

158689127 JULIA FERNANDEZ ALONSO

123753

21,01

158689130 JULIA FERNANDEZ ALONSO

123753

21,01

158689126 JULIA FERNANDEZ ALONSO

123753

21,01

158689131 JULIA FERNANDEZ ALONSO

123753

21,01

158689135 JULIA GONZALEZ VARELA

23350

33,95

158689134 JULIA GONZALEZ VARELA

23350

33,95
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158689136 JULIA GONZALEZ VARELA

23350

33,95

158689137 JULIA GONZALEZ VARELA

23350

33,95

158689133 JULIA GONZALEZ VARELA

23350

33,95

158689132 JULIA GONZALEZ VARELA

23350

33,95

158689138 JULIA ROUCO GONZALEZ

68235

69,63

158689143 JULIAN LAREU GRAÑA

32466

33,95

158689139 JULIAN LAREU GRAÑA

32466

25,12

158689140 JULIAN LAREU GRAÑA

32466

33,95

158689141 JULIAN LAREU GRAÑA

32466

33,95

158689142 JULIAN LAREU GRAÑA

32466

33,95

158689144 JULIAN LAREU GRAÑA

32466

33,95

158689145 JULIAN SANTAREN CRESPO

164638

33,95

158689146 JULIANA ALONSO UCHA

147150

21,01

158689147 JULIO CASTRO CUNHNA

60647

33,95

158689148 JULIO COMESAÑA RIAL

166209

52,08

158689150 JULIO FERNANDEZ COMESAÑA

122485

21,01

158689151 JULIO FERNANDEZ COMESAÑA

122485

21,01

158689152 JULIO FERNANDEZ COMESAÑA

122485

21,01

158689149 JULIO FERNANDEZ COMESAÑA

122485

21,01

158689153 JULIO FERNANDEZ COMESAÑA

122485

21,01

158689154 JULIO FERNANDEZ COMESAÑA

122485

21,01

158689156 JULIO FREIRIA NOVOA

119099

21,01

158689159 JULIO FREIRIA NOVOA

119099

21,01

158689157 JULIO FREIRIA NOVOA

119099

21,01

158689155 JULIO FREIRIA NOVOA

119099

21,01

158689158 JULIO FREIRIA NOVOA

119099

21,01

158689160 JULIO FREIRIA NOVOA

119099

21,01

158689161 JULIO FREIRIA RODRIGUEZ

129116

33,95

158689165 JULIO JAVIER PEDRERO RIAL

130717

21,01

158689163 JULIO JAVIER PEDRERO RIAL

130717

21,01

158689162 JULIO JAVIER PEDRERO RIAL

130717

21,01

158689164 JULIO JAVIER PEDRERO RIAL

130717

21,01

158689166 JULIO JAVIER PEDRERO RIAL

130717

21,01

158689169 JULIO LARRAÑAGA

58754

33,95

158689170 JULIO LARRAÑAGA

58754

38,33

158689168 JULIO LARRAÑAGA

58754

33,95

158689167 JULIO LARRAÑAGA

58754

33,95

158689171 JULIO LARRAÑAGA

58754

43,80

158689172 JUSTO TOME PEREZ

43739

33,95

158689173 JUSTO TOME PEREZ

43739

33,95

158689175 JUVADIEZ S.L.

137005

33,95

158689177 JUVADIEZ S.L.

137005

33,95

158689176 JUVADIEZ S.L.

137005

33,95

158689174 JUVADIEZ S.L.

137005

25,57

158689178 KAIZEN MANTENIMIENTO S.L.

165995

52,08

158689180 LA JAMONERIA DE BOUZAS S.L.

136987

244,66
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158689181 LA JAMONERIA DE BOUZAS S.L.

136987

274,30

158689179 LA JAMONERIA DE BOUZAS S.L.

136987

132,45

158689182 LA JAMONERIA DE BOUZAS S.L.

136987

343,43

158689183 LA RED DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS S.L.

173355

52,08

158689184 LAGO LAGO MARIA E. HIJOS

119329

33,95

158689185 LARSA S. A.

90777

103,27

158689186 LARSA S. A.

90777

103,27

158689187 LAURA AMPARO RODRIGUEZ BARCIA

157817

42,89

158689189 LAURA MOREIRA PEREZ

99893

33,95

158689190 LAURA MOREIRA PEREZ

99893

33,95

158689188 LAURA MOREIRA PEREZ

99893

33,95

158689191 LDR MISA LDR; S.L.

149833

33,95

158689193 LEO C.B.

165813

52,08

158689192 LEO C.B.

165813

52,08

158689194 LEO C.B.

165813

52,08

158689195 LEONISA PEREZ CASTRO

43665

33,95

158689196 LEONOR MARIA GONZALEZ DURAN

172369

33,95

158689197 LEONOR MARIA GONZALEZ DURAN

172369

33,95

158689201 LIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ

171654

33,95

158689200 LIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ

171654

33,95

158689199 LIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ

171654

33,95

158689198 LIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ

171654

25,12

158689207 LILIA RODRIGUEZ VAZQUEZ

9163

33,95

158689205 LILIA RODRIGUEZ VAZQUEZ

9163

33,95

158689202 LILIA RODRIGUEZ VAZQUEZ

9163

33,95

158689206 LILIA RODRIGUEZ VAZQUEZ

9163

33,95

158689203 LILIA RODRIGUEZ VAZQUEZ

9163

33,95

158689204 LILIA RODRIGUEZ VAZQUEZ

9163

33,95

158689208 LUCIA CHAYAN SOLLA

141763

33,95

158689209 LUCIA RODRIGUEZ BALADO

167376

25,71

158689210 LUIS ALBERTO CARBALLIDO LOPEZ

152322

33,04

158689211 LUIS BLANCO OSORIO

165938

33,95

158689217 LUIS CARLOS SANCHEZ OTERO

59213

52,08

158689215 LUIS CARLOS SANCHEZ OTERO

59213

52,08

158689213 LUIS CARLOS SANCHEZ OTERO

59213

33,95

158689212 LUIS CARLOS SANCHEZ OTERO

59213

33,95

158689216 LUIS CARLOS SANCHEZ OTERO

59213

52,08

158689214 LUIS CARLOS SANCHEZ OTERO

59213

33,95

158689220 LUIS DURAN RODRIGUEZ

126963

33,04

158689219 LUIS DURAN RODRIGUEZ

126963

33,04

158689218 LUIS DURAN RODRIGUEZ

126963

13,15

158689221 LUIS DURAN RODRIGUEZ

126963

33,04

158689222 LUIS EDUARDO VAZQUEZ CARRERA

168169

33,95

158689223 LUIS ESTEVEZ SUAREZ

29178

17,22

158689226 LUIS FERNANDEZ SOUTO

21000

52,08

158689225 LUIS FERNANDEZ SOUTO

21000

52,08
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158689224 LUIS FERNANDEZ SOUTO

21000

52,08

158689228 LUIS GONZALEZ DIAZ

129893

33,95

158689227 LUIS GONZALEZ DIAZ

129893

33,95

158689229 LUIS GONZALEZ DIAZ

129893

33,95

158689230 LUIS MIGUEL ESTEVEZ ALVAREZ

167169

43,25

158689231 LUIS MIGUEL ESTEVEZ ALVAREZ

167169

46,19

158689232 LUIS OREA RUBIDO

161876

33,95

158689233 LUIS REBOREDA PEREZ

82186

25,43

158689235 LUIS REBOREDA PEREZ

82186

33,95

158689236 LUIS REBOREDA PEREZ

82186

66,94

158689234 LUIS REBOREDA PEREZ

82186

33,95

158689240 LUIS RODRIGUEZ ALVAREZ

31772

33,95

158689238 LUIS RODRIGUEZ ALVAREZ

31772

33,95

158689239 LUIS RODRIGUEZ ALVAREZ

31772

33,95

158689237 LUIS RODRIGUEZ ALVAREZ

31772

33,95

158689241 LUIS RODRIGUEZ ALVAREZ

31772

33,95

158689243 LUIS RODRIGUEZ PEREZ

170353

52,08

158689242 LUIS RODRIGUEZ PEREZ

170353

44,73

158689244 LUIS SANTOS LORENZO

72140

27,94

158689245 LUIS SIMON MARTINEZ

71433

33,95

158689246 LUIS SIMON MARTINEZ

71433

33,95

158689247 LUIS SIMON MARTINEZ

71433

33,95

158689248 LUIS SIMON MARTINEZ

71433

35,04

158689249 LUZ DIVINA FERREIRA PEREZ

154910

25,43

158689251 LUZ DIVINA FERREIRA PEREZ

154910

33,95

158689250 LUZ DIVINA FERREIRA PEREZ

154910

33,95

158689255 M. PAZ NIETO GONZALEZ

63957

33,95

158689256 M. PAZ NIETO GONZALEZ

63957

33,95

158689253 M. PAZ NIETO GONZALEZ

63957

33,95

158689254 M. PAZ NIETO GONZALEZ

63957

33,95

158689252 M. PAZ NIETO GONZALEZ

63957

33,95

158689257 M. PAZ NIETO GONZALEZ

63957

33,95

Mª TERESA Y ENCARNACION PARDELLAS PAR158689258 DELLAS

174485

29,12

158689259 MAGALI CONFORT PROMOCIONES S.L.

166883

52,08

158689266 MANUEL A. LLOVES CID

19933

52,08

158689267 MANUEL ALBERTO PARDELLAS ALVAREZ

94933

33,95

158689268 MANUEL ALVAREZ BOUZA

58915

33,95

158689278 MANUEL ALVAREZ BOUZA

58916

33,95

158689276 MANUEL ALVAREZ BOUZA

58915

33,95

158689272 MANUEL ALVAREZ BOUZA

58916

33,95

158689273 MANUEL ALVAREZ BOUZA

58916

33,95

158689274 MANUEL ALVAREZ BOUZA

58916

33,95

158689269 MANUEL ALVAREZ BOUZA

58915

33,95

158689271 MANUEL ALVAREZ BOUZA

58915

33,95

158689270 MANUEL ALVAREZ BOUZA

58915

33,95

158689275 MANUEL ALVAREZ BOUZA

58916

33,95
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158689277 MANUEL ALVAREZ BOUZA

58915

33,95

158689279 MANUEL ALVAREZ BOUZA

58916

33,95

158689284 MANUEL ALVARO MONTENEGRO FERNANDEZ

150818

21,01

158689280 MANUEL ALVARO MONTENEGRO FERNANDEZ

150818

21,01

158689283 MANUEL ALVARO MONTENEGRO FERNANDEZ

150818

21,01

158689281 MANUEL ALVARO MONTENEGRO FERNANDEZ

150818

21,01

158689282 MANUEL ALVARO MONTENEGRO FERNANDEZ

150818

21,01

158689285 MANUEL ALVARO MONTENEGRO FERNANDEZ

150818

21,01

158689288 MANUEL ANDION CABIRTA

26580

89,58

158689286 MANUEL ANDION CABIRTA

26580

63,92

158689289 MANUEL ANDION CABIRTA

26580

99,64

158689287 MANUEL ANDION CABIRTA

26580

75,77

158689292 MANUEL ANGEL VILA COSTAS

121529

33,95

158689291 MANUEL ANGEL VILA COSTAS

121529

25,12

158689293 MANUEL ANGEL VILA COSTAS

121529

33,95

158689290 MANUEL ANGEL VILA COSTAS

121529

14,97

158689294 MANUEL BALADO VILA

64161

30,94

158689297 MANUEL BALADO VILA

64161

33,95

158689296 MANUEL BALADO VILA

64161

33,95

158689295 MANUEL BALADO VILA

64161

33,95

158689298 MANUEL BALADO VILA

64161

33,95

158689300 MANUEL BLANCO VARELA

51273

33,95

158689302 MANUEL BLANCO VARELA

51273

33,95

158689301 MANUEL BLANCO VARELA

51273

33,95

158689303 MANUEL BLANCO VARELA

51273

33,95

158689299 MANUEL BLANCO VARELA

51273

33,95

158689308 MANUEL CABALEIRO ALVAREZ

50449

33,95

158689305 MANUEL CABALEIRO ALVAREZ

50449

33,95

158689304 MANUEL CABALEIRO ALVAREZ

50449

27,62

158689307 MANUEL CABALEIRO ALVAREZ

50449

33,95

158689306 MANUEL CABALEIRO ALVAREZ

50449

33,95

158689309 MANUEL CARREIRO GONZALEZ

38402

43,95

158689312 MANUEL CARRERA OTERO

146409

21,01

158689313 MANUEL CARRERA OTERO

146409

21,01

158689311 MANUEL CARRERA OTERO

146409

21,01

158689314 MANUEL CARRERA OTERO

146409

21,01

158689310 MANUEL CARRERA OTERO

146409

21,01

158689315 MANUEL CARRERA OTERO

146409

21,01

158689318 MANUEL CARRERA REPRESAS

17540

33,95

158689322 MANUEL CARRERA REPRESAS

17540

33,95

158689319 MANUEL CARRERA REPRESAS

17540

33,95

158689321 MANUEL CARRERA REPRESAS

17540

33,95

158689320 MANUEL CARRERA REPRESAS

18825

33,95

158689316 MANUEL CARRERA REPRESAS

17540

33,95

158689317 MANUEL CARRERA REPRESAS

17540

33,95

158689323 MANUEL DACOSTA DAVILA

44001

33,95
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158689324 MANUEL DACOSTA DAVILA

44001

33,95

158689325 MANUEL DACOSTA DAVILA

44001

33,95

158689326 MANUEL DACOSTA DAVILA

44001

33,95

158689327 MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ

172552

11,18

158689331 MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ

172552

36,14

158689332 MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ

172552

38,50

158689329 MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ

172552

33,95

158689333 MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ

172552

122,49

158689328 MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ

172552

16,76

158689330 MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ

172552

36,14

158689338 MANUEL FANDIÑO OTERO

124506

21,01

158689334 MANUEL FANDIÑO OTERO

124506

21,01

158689336 MANUEL FANDIÑO OTERO

124506

21,01

158689335 MANUEL FANDIÑO OTERO

124506

21,01

158689337 MANUEL FANDIÑO OTERO

124506

21,01

158689339 MANUEL FANDIÑO OTERO

124506

21,01

158689344 MANUEL FERNANDEZ BARROS

3536

33,95

158689340 MANUEL FERNANDEZ BARROS

3536

25,12

158689341 MANUEL FERNANDEZ BARROS

3536

33,95

158689342 MANUEL FERNANDEZ BARROS

3536

33,95

158689343 MANUEL FERNANDEZ BARROS

3536

33,95

158689345 MANUEL FERNANDEZ BARROS

3536

33,95

158689346 MANUEL FERREIRA RODRIGUEZ

171536

33,95

158689347 MANUEL FERRO FERNANDEZ S. A.

87138

33,04

158689348 MANUEL FRAGUAS DE MEDEIROS

158843

243,10

158689354 MANUEL FRANCISCO SANMARTIN GARCIA

1828

68,05

158689352 MANUEL FRANCISCO SANMARTIN GARCIA

1828

62,50

158689349 MANUEL FRANCISCO SANMARTIN GARCIA

1828

56,96

158689351 MANUEL FRANCISCO SANMARTIN GARCIA

1828

58,07

158689353 MANUEL FRANCISCO SANMARTIN GARCIA

1828

63,62

158689350 MANUEL FRANCISCO SANMARTIN GARCIA

1828

58,07

158689355 MANUEL GARCIA ADAN

51111

33,95

158689356 MANUEL GARCIA ADAN

51111

33,95

158689357 MANUEL GARCIA ADAN

51111

33,95

158689358 MANUEL GARCIA RODRIGUEZ

51703

33,95

158689359 MANUEL GARRIDO RIVAS

46482

33,95

158689360 MANUEL GESTOSO OLIVEIRA

67231

37,23

158689361 MANUEL GONZALEZ CARBALLO

102387

33,95

158689363 MANUEL GONZALEZ DOMINGUEZ

95636

46,46

158689366 MANUEL GONZALEZ DOMINGUEZ

95636

52,08

158689365 MANUEL GONZALEZ DOMINGUEZ

95636

52,08

158689364 MANUEL GONZALEZ DOMINGUEZ

95636

52,08

158689362 MANUEL GONZALEZ DOMINGUEZ

95636

43,25

158689368 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ

160307

33,95

158689369 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ

160307

33,95

158689370 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ

160307

33,95
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158689367 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ

160307

25,12

158689371 MANUEL GRAÑA VILABOA

24574

17,76

158689372 MANUEL GUISADO BARCIA

71495

24,03

158689375 MANUEL GUISADO BARCIA

71495

33,95

158689373 MANUEL GUISADO BARCIA

71495

26,30

158689376 MANUEL GUISADO BARCIA

71495

33,95

158689374 MANUEL GUISADO BARCIA

71495

33,95

158689380 MANUEL IGNACIO ALONSO SANTOS

141531

33,95

158689378 MANUEL IGNACIO ALONSO SANTOS

141531

33,95

158689379 MANUEL IGNACIO ALONSO SANTOS

141531

33,95

158689377 MANUEL IGNACIO ALONSO SANTOS

141531

25,57

158689381 MANUEL LOPEZ DIAZ

15895

31,69

158689382 MANUEL LOPEZ FERNANDEZ

58753

33,95

158689387 MANUEL LORENZO OTERO

57962

33,95

158689384 MANUEL LORENZO OTERO

57962

33,95

158689385 MANUEL LORENZO OTERO

57962

33,95

158689383 MANUEL LORENZO OTERO

57962

29,54

158689386 MANUEL LORENZO OTERO

57962

33,95

158689263 MANUEL MARIA RODRIGUEZ MONTERO

50922

33,95

158689260 MANUEL MARIA RODRIGUEZ MONTERO

50922

33,95

158689265 MANUEL MARIA RODRIGUEZ MONTERO

50922

37,23

158689261 MANUEL MARIA RODRIGUEZ MONTERO

50922

33,95

158689262 MANUEL MARIA RODRIGUEZ MONTERO

50922

33,95

158689264 MANUEL MARIA RODRIGUEZ MONTERO

50922

33,95

158689389 MANUEL MORGADE MOREIRA

105127

28,21

158689388 MANUEL MORGADE MOREIRA

130237

26,16

158689392 MANUEL MORGADE MOREIRA

105127

33,95

158689391 MANUEL MORGADE MOREIRA

105127

33,95

158689394 MANUEL MORGADE MOREIRA

130237

33,95

158689390 MANUEL MORGADE MOREIRA

105127

30,64

158689393 MANUEL MORGADE MOREIRA

130237

33,95

158689395 MANUEL PEREZ FERNANDEZ

15409

33,95

158689396 MANUEL PONCELAS ALONSO

44845

24,03

158689397 MANUEL RAFAEL IGLESIAS GONZALEZ

3053

33,95

158689398 MANUEL RAÑA RODRIGUEZ

164936

21,01

158689399 MANUEL RAÑA RODRIGUEZ

164936

21,01

158689405 MANUEL REGO COSTAS

33645

33,95

158689402 MANUEL REGO COSTAS

33645

33,95

158689400 MANUEL REGO COSTAS

33645

33,95

158689401 MANUEL REGO COSTAS

33645

33,95

158689403 MANUEL REGO COSTAS

33645

33,95

158689404 MANUEL REGO COSTAS

33645

33,95

158689406 MANUEL RODRIGUEZ LESTA

52690

52,08

158689411 MANUEL RODRIGUEZ MONTERO

35560

42,71

158689410 MANUEL RODRIGUEZ MONTERO

35560

42,71

158689409 MANUEL RODRIGUEZ MONTERO

35560

38,33
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158689407 MANUEL RODRIGUEZ MONTERO

35560

33,95

158689412 MANUEL RODRIGUEZ MONTERO

35560

44,90

158689408 MANUEL RODRIGUEZ MONTERO

35560

33,95

158689413 MANUEL ROMAN CARIDE

71552

33,95

158689419 MANUEL ROSENDO ROSENDO

11421

33,95

158689415 MANUEL ROSENDO ROSENDO

11421

33,95

158689417 MANUEL ROSENDO ROSENDO

11421

33,95

158689416 MANUEL ROSENDO ROSENDO

11421

33,95

158689418 MANUEL ROSENDO ROSENDO

11421

33,95

158689414 MANUEL ROSENDO ROSENDO

11421

33,95

158689420 MANUEL SANTOME GONZALEZ

49783

33,95

158689423 MANUEL SANTOME GONZALEZ

49783

33,95

158689422 MANUEL SANTOME GONZALEZ

49783

33,95

158689421 MANUEL SANTOME GONZALEZ

49783

33,95

158689424 MANUEL SANTOME GONZALEZ

49783

33,95

158689425 MANUEL SILVA GATO

66908

20,86

158689426 MANUEL SOLIÑO BACELAR

39989

19,24

158689427 MANUEL VAZQUEZ RAMOS

163699

33,95

158689430 MANUELA PARGA SUAREZ

58436

33,95

158689428 MANUELA PARGA SUAREZ

58436

33,95

158689429 MANUELA PARGA SUAREZ

58436

33,95

158689432 MARCIA ROBERTA DE ALMEIDA DE ALMEIDA

171903

52,08

158689431 MARCIA ROBERTA DE ALMEIDA DE ALMEIDA

171903

52,08

158689433 MARCIA ROBERTA DE ALMEIDA DE ALMEIDA

171903

52,08

158689436 MARCOS FERNANDEZ PEREZ

172046

93,26

158689437 MARCOS FERNANDEZ PEREZ

172046

123,90

158689435 MARCOS FERNANDEZ PEREZ

172046

77,75

158689434 MARCOS FERNANDEZ PEREZ

172046

52,08

158689438 MARCOS RODRIGUEZ VIDAL

105366

33,95

158689441 MARCOS SALGUEIRO MONTENEGRO

117662

21,01

158689440 MARCOS SALGUEIRO MONTENEGRO

117662

21,01

158689439 MARCOS SALGUEIRO MONTENEGRO

117662

21,01

158689442 MARCOS SALGUEIRO MONTENEGRO

117662

21,01

158689443 MARCOS SALGUEIRO MONTENEGRO

117662

21,01

158689444 MARCOS SALGUEIRO MONTENEGRO

117662

21,01

158689450 MARGA MOSQUERA DE VEGA

168546

43,80

158689449 MARGA MOSQUERA DE VEGA

168546

42,71

158689448 MARGA MOSQUERA DE VEGA

168546

38,33

158689446 MARGA MOSQUERA DE VEGA

168546

33,95

158689447 MARGA MOSQUERA DE VEGA

168546

33,95

158689445 MARGA MOSQUERA DE VEGA

168546

25,12

158689452 MARGARITA DOMINGUEZ LAGO

156508

21,01

158689451 MARGARITA DOMINGUEZ LAGO

156508

21,01

158689454 MARGARITA DOMINGUEZ LAGO

156508

21,01

158689455 MARGARITA DOMINGUEZ LAGO

156508

21,01

158689453 MARGARITA DOMINGUEZ LAGO

156508

21,01
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158689456 MARGARITA DOMINGUEZ LAGO

156508

21,01

158689458 MARGARITA GARCIA GONZALEZ

75428

33,95

158689460 MARGARITA GARCIA GONZALEZ

75428

33,95

158689459 MARGARITA GARCIA GONZALEZ

75428

33,95

158689457 MARGARITA GARCIA GONZALEZ

75428

26,60

158689464 MARIA ALEJANDRA SUAREZ SELAVE

170154

61,95

158689461 MARIA ALEJANDRA SUAREZ SELAVE

170154

46,33

158689462 MARIA ALEJANDRA SUAREZ SELAVE

170154

53,26

158689463 MARIA ALEJANDRA SUAREZ SELAVE

170154

54,05

158689465 MARIA AMPARO BARBERA GIMENO

12529

44,90

158689466 MARIA ANGELES ARJONES RODRIGUEZ

46084

33,95

158689469 MARIA ANGELES PEREZ VAZQUEZ

37603

33,95

158689470 MARIA ANGELES PEREZ VAZQUEZ

37603

33,95

158689472 MARIA ANGELES PEREZ VAZQUEZ

37603

103,24

158689468 MARIA ANGELES PEREZ VAZQUEZ

37603

33,95

158689467 MARIA ANGELES PEREZ VAZQUEZ

37603

33,95

158689471 MARIA ANGELES PEREZ VAZQUEZ

37603

33,95

158689477 MARIA ANGELES ROUCO FERNANDEZ

147311

21,01

158689473 MARIA ANGELES ROUCO FERNANDEZ

147311

21,01

158689475 MARIA ANGELES ROUCO FERNANDEZ

147311

21,01

158689476 MARIA ANGELES ROUCO FERNANDEZ

147311

21,01

158689474 MARIA ANGELES ROUCO FERNANDEZ

147311

21,01

158689478 MARIA ANGELES ROUCO FERNANDEZ

147311

21,01

158689482 MARIA ANUNCIA GOMEZ GONZALEZ

114188

33,95

158689481 MARIA ANUNCIA GOMEZ GONZALEZ

114188

33,95

158689479 MARIA ANUNCIA GOMEZ GONZALEZ

114188

17,97

158689480 MARIA ANUNCIA GOMEZ GONZALEZ

114188

33,95

158689490 MARIA ASUNCION ALONSO GONZALEZ

31192

67,00

158689484 MARIA ASUNCION ALONSO GONZALEZ

78801

33,95

158689486 MARIA ASUNCION ALONSO GONZALEZ

80021

33,95

158689492 MARIA ASUNCION ALONSO GONZALEZ

31192

67,00

158689489 MARIA ASUNCION ALONSO GONZALEZ

161060

33,95

158689483 MARIA ASUNCION ALONSO GONZALEZ

78801

33,95

158689491 MARIA ASUNCION ALONSO GONZALEZ

31192

67,00

158689488 MARIA ASUNCION ALONSO GONZALEZ

161060

33,95

158689485 MARIA ASUNCION ALONSO GONZALEZ

78801

33,95

158689487 MARIA ASUNCION ALONSO GONZALEZ

80021

33,95

158689497 MARIA AURORA AMADOR

135116

33,95

158689494 MARIA AURORA AMADOR

135116

33,95

158689495 MARIA AURORA AMADOR

135116

33,95

158689496 MARIA AURORA AMADOR

135116

33,95

158689493 MARIA AURORA AMADOR

135116

33,95

158689498 MARIA AURORA AMADOR

135116

33,95

158689499 MARIA BERTA COMESAÑA LORENZO

145576

21,01

158689503 MARIA BERTA COMESAÑA LORENZO

145576

21,01

158689500 MARIA BERTA COMESAÑA LORENZO

145576

21,01
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158689501 MARIA BERTA COMESAÑA LORENZO

145576

21,01

158689502 MARIA BERTA COMESAÑA LORENZO

145576

21,01

158689504 MARIA BERTA COMESAÑA LORENZO

145576

21,01

158689505 MARIA BREA GARCI

44847

52,08

158689511 MARIA CONCEPCION BARREIRO CASTRO

156955

33,95

158689508 MARIA CONCEPCION BARREIRO CASTRO

156955

33,95

158689507 MARIA CONCEPCION BARREIRO CASTRO

156955

33,95

158689506 MARIA CONCEPCION BARREIRO CASTRO

156955

33,95

158689510 MARIA CONCEPCION BARREIRO CASTRO

156955

33,95

158689509 MARIA CONCEPCION BARREIRO CASTRO

156955

33,95

158689512 MARIA CRISTINA GONZALVES OLIVEIRA

166199

33,95

158689515 MARIA CRISTINA GONZALVES OLIVEIRA

166199

33,95

158689516 MARIA CRISTINA GONZALVES OLIVEIRA

166199

33,95

158689514 MARIA CRISTINA GONZALVES OLIVEIRA

166199

33,95

158689513 MARIA CRISTINA GONZALVES OLIVEIRA

166199

33,95

158689517 MARIA CRISTINA GONZALVES OLIVEIRA

166199

33,95

158689521 MARIA CRUZ PRADO PRADO

158425

21,01

158689520 MARIA CRUZ PRADO PRADO

158425

21,01

158689518 MARIA CRUZ PRADO PRADO

158425

21,01

158689522 MARIA CRUZ PRADO PRADO

158425

21,01

158689519 MARIA CRUZ PRADO PRADO

158425

21,01

158689523 MARIA CRUZ PRADO PRADO

158425

21,01

158689524 MARIA DA COSTA DA ROCHA

173072

220,56

158689525 MARIA DE LA CONCEPCION CID CANDA

175955

16,76

158689526 MARIA DE LAS MERCEDES LORES PEREZ

44618

83,66

158689527 MARIA DE LAS MERCEDES LORES PEREZ

44618

123,90

158689529 MARIA DE LAS MERCEDES LORES PEREZ

44618

206,07

158689528 MARIA DE LAS MERCEDES LORES PEREZ

44618

127,95

158689530 MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ VILA

163097

33,95

158689531 MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ VILA

163099

33,95

158689533 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ALVAREZ

127399

21,01

158689532 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ALVAREZ

127399

21,01

158689534 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ALVAREZ

127399

21,01

158689536 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ALVAREZ

127399

21,01

158689535 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ALVAREZ

127399

21,01

158689537 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ALVAREZ

127399

21,01

158689538 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ CENDON

115869

33,95

158689539 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ CENDON

115869

33,95

158689540 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ CENDON

115869

33,95

158689541 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GIMENEZ

59444

33,95

158689543 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GIMENEZ

59444

49,28

158689542 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GIMENEZ

59444

33,95

158689544 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ

95479

30,64

158689546 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA

128656

33,95

158689545 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA

128656

14,97

158689547 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA

128656

33,95
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158689548 MARIA DEL CARMEN SOLIÑO COSQUE

87892

33,95

158689552 MARIA DEL MAR MENDIVIL DEL SEL

149309

21,01

158689550 MARIA DEL MAR MENDIVIL DEL SEL

149309

21,01

158689549 MARIA DEL MAR MENDIVIL DEL SEL

149309

21,01

158689551 MARIA DEL MAR MENDIVIL DEL SEL

149309

21,01

158689553 MARIA DEL MAR MENDIVIL DEL SEL

149309

21,01

158689558 MARIA DEL PILAR DEVESA PEREZ BOBILLO

41944

33,95

158689557 MARIA DEL PILAR DEVESA PEREZ BOBILLO

41944

33,95

158689556 MARIA DEL PILAR DEVESA PEREZ BOBILLO

41944

33,95

158689554 MARIA DEL PILAR DEVESA PEREZ BOBILLO

41944

26,14

158689555 MARIA DEL PILAR DEVESA PEREZ BOBILLO

41944

33,95

158689559 MARIA DEL PILAR DEVESA PEREZ BOBILLO

41944

33,95

158689560 MARIA DOLORES CORDEIRO FERNANDEZ

175858

135,80

158689571 MARIA DOLORES FERNANDEZ DUQUE

155111

33,95

158689569 MARIA DOLORES FERNANDEZ DUQUE

154438

33,95

158689561 MARIA DOLORES FERNANDEZ DUQUE

154438

33,95

158689567 MARIA DOLORES FERNANDEZ DUQUE

155111

33,95

158689566 MARIA DOLORES FERNANDEZ DUQUE

155111

33,95

158689568 MARIA DOLORES FERNANDEZ DUQUE

155111

33,95

158689562 MARIA DOLORES FERNANDEZ DUQUE

154438

33,95

158689565 MARIA DOLORES FERNANDEZ DUQUE

155111

33,95

158689564 MARIA DOLORES FERNANDEZ DUQUE

154438

33,95

158689563 MARIA DOLORES FERNANDEZ DUQUE

154438

33,95

158689570 MARIA DOLORES FERNANDEZ DUQUE

154438

33,95

158689572 MARIA DOLORES FERNANDEZ DUQUE

155111

33,95

158689577 MARIA DOLORES FERREIRA CONDE

111947

38,33

158689574 MARIA DOLORES FERREIRA CONDE

111947

36,14

158689578 MARIA DOLORES FERREIRA CONDE

111947

39,42

158689576 MARIA DOLORES FERREIRA CONDE

111947

38,33

158689573 MARIA DOLORES FERREIRA CONDE

111947

36,14

158689575 MARIA DOLORES FERREIRA CONDE

111947

37,23

158689580 MARIA DOLORES MEJUTO VARELA

149500

33,95

158689579 MARIA DOLORES MEJUTO VARELA

149500

33,95

158689581 MARIA DOLORES MEJUTO VARELA

149500

33,95

158689584 MARIA DOLORES RODRIGUEZ GONZALEZ

153876

67,88

158689583 MARIA DOLORES RODRIGUEZ GONZALEZ

153876

52,08

158689582 MARIA DOLORES RODRIGUEZ GONZALEZ

153876

52,08

158689585 MARIA DOLORES RODRIGUEZ GONZALEZ

153876

75,77

158689587 MARIA DOLORES RODRIGUEZ GONZALEZ

153876

119,85

158689586 MARIA DOLORES RODRIGUEZ GONZALEZ

153876

83,66

158689588 MARIA ELENA CONDE SUAREZ

141567

33,95

158689589 MARIA ELENA CONDE SUAREZ

141567

33,95

158689590 MARIA ENCARNACION PRIEGUE RAMA

16381

33,95

158689591 MARIA ERLINDA IGLESIAS GONZALEZ

49953

33,95

158689592 MARIA ERLINDA IGLESIAS GONZALEZ

49953

33,95

158689595 MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ

81632

33,95
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158689593 MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ

81632

33,64

158689594 MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ

81632

33,95

158689596 MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ

81632

33,95

158689597 MARIA GLORIA LLAUGER VAZQUEZ

146961

33,95

158689599 MARIA HERMINDA IRAGO LOPEZ

126934

21,01

158689602 MARIA HERMINDA IRAGO LOPEZ

126934

21,01

158689601 MARIA HERMINDA IRAGO LOPEZ

126934

21,01

158689600 MARIA HERMINDA IRAGO LOPEZ

126934

21,01

158689598 MARIA HERMINDA IRAGO LOPEZ

126934

21,01

158689603 MARIA HERMINDA IRAGO LOPEZ

126934

21,01

158689604 MARIA ISABEL PARADA ALBENIZ

171612

51,47

158689605 MARIA ISABEL PARADA ALBENIZ

171612

52,57

158689606 MARIA ISABEL PARADA ALBENIZ

171612

56,96

158689611 MARIA ISABEL SUAREZ MINAS

36589

33,95

158689612 MARIA ISABEL SUAREZ MINAS

36589

33,95

158689610 MARIA ISABEL SUAREZ MINAS

36589

33,95

158689609 MARIA ISABEL SUAREZ MINAS

36589

33,95

158689607 MARIA ISABEL SUAREZ MINAS

36589

33,95

158689608 MARIA ISABEL SUAREZ MINAS

36589

33,95

158689613 MARIA JESUS CARRERA COVELO

68755

25,43

158689617 MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA

6014

33,95

158689618 MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA

6014

33,95

158689619 MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA

6014

33,95

158689615 MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA

6014

33,95

158689616 MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA

6014

33,95

158689614 MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA

6014

33,95

158689622 MARIA JOSEFA DOMINGUEZ GONZALEZ

7564

33,95

158689621 MARIA JOSEFA DOMINGUEZ GONZALEZ

7564

33,95

158689620 MARIA JOSEFA DOMINGUEZ GONZALEZ

7564

33,95

158689625 MARIA L. RODRIGUEZ DE CASTRO NOGUEIRA

76687

43,80

158689623 MARIA L. RODRIGUEZ DE CASTRO NOGUEIRA

76687

33,95

158689624 MARIA L. RODRIGUEZ DE CASTRO NOGUEIRA

76687

33,95

158689628 MARIA LOURDES PIÑEIRO CORRAL

151131

21,01

158689626 MARIA LOURDES PIÑEIRO CORRAL

151131

21,01

158689630 MARIA LOURDES PIÑEIRO CORRAL

151131

21,01

158689627 MARIA LOURDES PIÑEIRO CORRAL

151131

21,01

158689629 MARIA LOURDES PIÑEIRO CORRAL

151131

21,01

158689631 MARIA LOURDES PIÑEIRO CORRAL

151131

21,01

158689636 MARIA LUISA RODRIGUEZ VILLAR

152631

51,47

158689634 MARIA LUISA RODRIGUEZ VILLAR

152631

44,90

158689635 MARIA LUISA RODRIGUEZ VILLAR

152631

45,99

158689632 MARIA LUISA RODRIGUEZ VILLAR

152631

16,21

158689633 MARIA LUISA RODRIGUEZ VILLAR

152631

43,80

158689637 MARIA LUISA TORRIOS BASAURI

122260

21,01

158689639 MARIA LUISA TORRIOS BASAURI

122260

21,01

158689638 MARIA LUISA TORRIOS BASAURI

122260

21,01
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158689640 MARIA LUISA TORRIOS BASAURI

122260

21,01

158689641 MARIA LUISA TORRIOS BASAURI

122260

21,01

158689642 MARIA LUISA TORRIOS BASAURI

122260

21,01

158689643 MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ MARTINEZ

11570

43,25

158689644 MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ MARTINEZ

11570

46,33

158689645 MARIA MANUELA VILLALON VALVERDE

13209

33,95

158689646 MARIA MANUELA VILLALON VALVERDE

13209

33,95

158689650 MARIA MERCEDES ALONSO VICENTE

124135

195,27

158689647 MARIA MERCEDES ALONSO VICENTE

124135

80,78

158689649 MARIA MERCEDES ALONSO VICENTE

124135

170,59

158689648 MARIA MERCEDES ALONSO VICENTE

124135

98,73

158689651 MARIA ORGE PEREZ

156592

33,95

158689652 MARIA ORGE PEREZ

156592

33,95

158689654 MARIA PALMAS VERDEAL

17948

52,08

158689653 MARIA PALMAS VERDEAL

17948

52,08

158689656 MARIA PEREZ MONTES

104517

33,95

158689655 MARIA PEREZ MONTES

104517

33,95

158689657 MARIA PEREZ MONTES

104517

33,95

158689659 MARIA RAQUEL FIGUEIRAS QUINTAS

150816

21,01

158689658 MARIA RAQUEL FIGUEIRAS QUINTAS

150816

21,01

158689660 MARIA RAQUEL FIGUEIRAS QUINTAS

150816

21,01

158689661 MARIA ROSA GONZALEZ OLIVEIRA

116484

21,01

158689663 MARIA SALOME ALVAREZ GONZALEZ

149273

33,95

158689662 MARIA SALOME ALVAREZ GONZALEZ

149273

33,95

158689666 MARIA SOLEDAD ABEIJON MORAÑA

157995

33,95

158689664 MARIA SOLEDAD ABEIJON MORAÑA

157995

33,95

158689667 MARIA SOLEDAD ABEIJON MORAÑA

157995

33,95

158689665 MARIA SOLEDAD ABEIJON MORAÑA

157995

33,95

158689668 MARIA SOLEDAD ABEIJON MORAÑA

157995

33,95

158689672 MARIA SOLEDAD BUA PEREZ

40082

33,95

158689669 MARIA SOLEDAD BUA PEREZ

40082

33,95

158689670 MARIA SOLEDAD BUA PEREZ

40082

33,95

158689671 MARIA SOLEDAD BUA PEREZ

40082

33,95

158689673 MARIA SOLEDAD BUA PEREZ

40082

33,95

158689674 MARIA SOLEDAD BUA PEREZ

40082

33,95

158689675 MARIA SOLEDAD RIVEIRO LOPEZ

146099

33,95

158689677 MARIA SOLEDAD RIVEIRO LOPEZ

146099

33,95

158689676 MARIA SOLEDAD RIVEIRO LOPEZ

146099

33,95

158689681 MARIA SUSANA FILGUEIRA BARREIRO

169539

67,00

158689679 MARIA SUSANA FILGUEIRA BARREIRO

169539

67,00

158689680 MARIA SUSANA FILGUEIRA BARREIRO

169539

67,00

158689682 MARIA SUSANA FILGUEIRA BARREIRO

169539

67,00

158689678 MARIA SUSANA FILGUEIRA BARREIRO

169539

54,99

158689685 MARIA TERESA ALONSO PEREIRA

48634

33,95

158689684 MARIA TERESA ALONSO PEREIRA

48634

33,95

158689683 MARIA TERESA ALONSO PEREIRA

48634

33,95
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158689686 MARIA TERESA ALONSO PEREIRA

48634

33,95

158689687 MARIA TERESA BALBUENA FERNANDEZ

145986

908,56

158689688 MARIA TERESA CAL CAL

170716

40,52

158689689 MARIA TERESA CAL CAL

170716

42,87

158689691 MARIA TERESA CARIDE ALONSO

41895

103,27

158689692 MARIA TERESA CARIDE ALONSO

41895

103,27

158689690 MARIA TERESA CARIDE ALONSO

41895

103,27

158689695 MARIA TERESA CARIDE ALONSO

41895

109,18

158689693 MARIA TERESA CARIDE ALONSO

41895

103,27

158689694 MARIA TERESA CARIDE ALONSO

41895

103,27

158689700 MARIA VICTORIA ALONSO VAQUERO

31752

33,95

158689696 MARIA VICTORIA ALONSO VAQUERO

31752

33,95

158689701 MARIA VICTORIA ALONSO VAQUERO

31752

33,95

158689699 MARIA VICTORIA ALONSO VAQUERO

31752

33,95

158689697 MARIA VICTORIA ALONSO VAQUERO

31752

33,95

158689698 MARIA VICTORIA ALONSO VAQUERO

31752

33,95

158689702 MARIANA ALONSO DE CACERES

120468

33,95

158689703 MARIANA ALONSO DE CACERES

120468

33,95

158689704 MARINA AQUINO ENCARNACION

168192

33,95

158689706 MARISOL BRAVO PANIAGUA

101094

32,03

158689707 MARISOL BRAVO PANIAGUA

101094

33,95

158689705 MARISOL BRAVO PANIAGUA

101094

13,58

158689708 MARLENE ALONSO BOUZA

172207

27,78

158689712 MARLENE ALONSO BOUZA

172207

129,97

158689711 MARLENE ALONSO BOUZA

172207

123,90

158689709 MARLENE ALONSO BOUZA

172207

105,71

158689710 MARLENE ALONSO BOUZA

172207

112,40

158689715 MARTA DIAZ PIÑEIRO

169847

33,95

158689714 MARTA DIAZ PIÑEIRO

169847

33,95

158689717 MARTA DIAZ PIÑEIRO

169847

33,95

158689713 MARTA DIAZ PIÑEIRO

169847

33,95

158689716 MARTA DIAZ PIÑEIRO

169847

33,95

158689718 MARTA DIAZ PIÑEIRO

169847

33,95

158689721 MARTHA CECILIA MOSQUERA RUGELES

153090

52,08

158689719 MARTHA CECILIA MOSQUERA RUGELES

153090

52,08

158689720 MARTHA CECILIA MOSQUERA RUGELES

153090

52,08

158689722 MATILDE VIDAL ARRIAGA

17340

33,95

158689723 MEDALLA DE ORO S.L

152837

86,52

158689724 MEDALLA DE ORO S.L

152837

309,00

158689726 MERCEDES ALONSO VICENTE

121113

61,90

158689725 MERCEDES ALONSO VICENTE

121113

53,14

158689729 MERCEDES FALQUE FONTAN

16952

33,95

158689732 MERCEDES FALQUE FONTAN

16952

33,95

158689728 MERCEDES FALQUE FONTAN

16952

33,95

158689731 MERCEDES FALQUE FONTAN

16952

33,95

158689727 MERCEDES FALQUE FONTAN

16952

25,12
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158689730 MERCEDES FALQUE FONTAN

16952

33,95

158689734 MERCEDES IGLESIAS GONZALEZ

26467

33,95

158689733 MERCEDES IGLESIAS GONZALEZ

26467

33,95

158689737 MERCEDES VAZQUEZ FRANCO

18463

33,95

158689735 MERCEDES VAZQUEZ FRANCO

18463

33,95

158689736 MERCEDES VAZQUEZ FRANCO

18463

33,95

158689738 MIGUEL ANGEL BERNARDEZ FREAZA

97161

33,95

158689740 MIGUEL ANGEL CHAYAN LOPEZ

175651

122,49

158689739 MIGUEL ANGEL CHAYAN LOPEZ

175651

24,75

158689741 MIGUEL ANGEL DIAZ QUIROGA

148881

33,95

158689742 MIGUEL ANGEL DIAZ QUIROGA

148881

33,95

158689743 MIGUEL ANGEL DIAZ QUIROGA

148881

33,95

158689744 MIGUEL CAMPOS BOUZO

49782

33,95

158689745 MIGUEL CAMPOS BOUZO

49782

33,95

158689747 MIGUEL NEIRA GONZALEZ

171606

33,95

158689748 MIGUEL NEIRA GONZALEZ

171606

33,95

158689746 MIGUEL NEIRA GONZALEZ

171606

33,95

158689750 MIGUEL NEIRA GONZALEZ

171606

33,95

158689749 MIGUEL NEIRA GONZALEZ

171606

33,95

158689751 MIGUEL NEIRA GONZALEZ

171606

33,95

158689752 MIGUEL RODRIGUEZ CAL

139106

33,95

158689754 MIGUEL VALENTIN CARRERA IGLESIAS

151313

21,01

158689753 MIGUEL VALENTIN CARRERA IGLESIAS

151313

21,01

158689755 MIGUEL VALENTIN CARRERA IGLESIAS

151313

21,01

158689756 MILAGROS PEREZ SINDIN

105457

33,39

158689758 MILAGROS RODRIGUEZ CAMPO

126301

21,01

158689761 MILAGROS RODRIGUEZ CAMPO

126301

21,01

158689757 MILAGROS RODRIGUEZ CAMPO

126301

21,01

158689760 MILAGROS RODRIGUEZ CAMPO

126301

21,01

158689759 MILAGROS RODRIGUEZ CAMPO

126301

21,01

158689762 MILAGROS RODRIGUEZ CAMPO

126301

21,01

158689764 MINERAIS SHOP C.B.

161837

52,08

158689766 MINERAIS SHOP C.B.

161837

52,08

158689765 MINERAIS SHOP C.B.

161837

52,08

158689763 MINERAIS SHOP C.B.

161837

43,25

158689768 MINETTA C. B.

98513

52,08

158689769 MINETTA C. B.

98513

52,08

158689767 MINETTA C. B.

98513

46,46

158689770 MINETTA C. B.

98513

52,08

158689771 MINETTA C. B.

98513

52,08

158689772 MODESTO ANTONIO GARCIA DAVILA

8392

18,35

158689773 MOHAMEMED BAHAR MIAH

159772

52,08

158689774 MOHAMEMED BAHAR MIAH

159772

52,08

158689775 MOHAMEMED BAHAR MIAH

159772

52,08

158689777 MONICA MARIA MISA BALLESTEROS

169931

52,08

158689776 MONICA MARIA MISA BALLESTEROS

169931

43,25
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158689778 MONICA TRONCOSO SUAREZ

17677

33,95

158689779 MONICA TRONCOSO SUAREZ

17677

33,95

158689780 MONICA TRONCOSO SUAREZ

17677

33,95

158689781 MONTECASTROBE S. A.

82233

51,87

158689783 MONTECASTROBE S. A.

82233

52,08

158689782 MONTECASTROBE S. A.

82233

52,08

158689784 MONTECASTROBE S. A.

82233

52,08

158689785 MONTSERRAT FONT ROSELL

26951

33,95

158689786 MOURENTAN ALMUIÑA INVERSIONES S.L.

44530

33,95

158689787 MOURENTAN ALMUIÑA INVERSIONES S.L.

44530

33,95

158689790 MOURENTAN ALMUIÑA INVERSIONES S.L.

44530

33,95

158689789 MOURENTAN ALMUIÑA INVERSIONES S.L.

44530

33,95

158689788 MOURENTAN ALMUIÑA INVERSIONES S.L.

44530

33,95

158689791 MOURENTAN ALMUIÑA INVERSIONES S.L.

44530

33,95

158689793 NARDY & PIOPPO S.L

137278

33,95

158689794 NARDY & PIOPPO S.L

137278

33,95

158689795 NARDY & PIOPPO S.L

137278

33,95

158689796 NARDY & PIOPPO S.L

137278

33,95

158689792 NARDY & PIOPPO S.L

137278

25,12

158689797 NATALIA FERNANDEZ IGLESIAS

167125

52,08

158689802 NATALIA VILA ROUCO

115080

21,01

158689798 NATALIA VILA ROUCO

115080

21,01

158689801 NATALIA VILA ROUCO

115080

21,01

158689799 NATALIA VILA ROUCO

115080

21,01

158689800 NATALIA VILA ROUCO

115080

21,01

158689803 NATALIA VILA ROUCO

115080

21,01

158689804 NELSON GONZALEZ RODRIGUEZ

62116

33,95

158689808 NELSON GONZALEZ RODRIGUEZ

62116

33,95

158689805 NELSON GONZALEZ RODRIGUEZ

62116

33,95

158689806 NELSON GONZALEZ RODRIGUEZ

62116

33,95

158689807 NELSON GONZALEZ RODRIGUEZ

62116

33,95

158689809 NELSON GONZALEZ RODRIGUEZ

62116

33,95

158689810 NEOZINC SISTEMAS S.L.

167275

45,50

158689811 NEOZINC SISTEMAS S.L.

167275

51,17

158689812 NIEVES CEREIJO ALVAREZ

47389

33,95

158689813 NIKKO ELECTRONICA S. A.

114114

51,17

158689816 NOELIA SALGADO ALONSO

136688

33,95

158689815 NOELIA SALGADO ALONSO

136688

33,95

158689814 NOELIA SALGADO ALONSO

136688

33,95

158689817 NOELIA SALGADO ALONSO

136688

33,95

158689821 OBDULIA REY FIGUEROA

168386

33,95

158689820 OBDULIA REY FIGUEROA

168386

33,95

158689819 OBDULIA REY FIGUEROA

168386

33,95

158689818 OBDULIA REY FIGUEROA

168386

25,12

158689824 OBRADOIRO CHICOTRATTORIA S.L.

152734

52,08

158689823 OBRADOIRO CHICOTRATTORIA S.L.

152734

52,08
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158689822 OBRADOIRO CHICOTRATTORIA S.L.

152734

52,08

158689826 OCTAVIA CAMPOS FERNANDEZ

40081

33,95

158689828 OCTAVIA CAMPOS FERNANDEZ

40081

45,99

158689825 OCTAVIA CAMPOS FERNANDEZ

40081

33,95

158689827 OCTAVIA CAMPOS FERNANDEZ

40081

39,42

158689832 OLGA FERNANDEZ RODRIGUEZ

12890

33,95

158689831 OLGA FERNANDEZ RODRIGUEZ

12890

33,95

158689833 OLGA FERNANDEZ RODRIGUEZ

12890

33,95

158689834 OLGA FERNANDEZ RODRIGUEZ

12890

33,95

158689830 OLGA FERNANDEZ RODRIGUEZ

12890

33,95

158689829 OLGA FERNANDEZ RODRIGUEZ

12890

33,95

158689838 OLIVER ANTONIO MARTIN VAN IERPEN

38914

33,95

158689836 OLIVER ANTONIO MARTIN VAN IERPEN

38914

33,95

158689839 OLIVER ANTONIO MARTIN VAN IERPEN

38914

33,95

158689835 OLIVER ANTONIO MARTIN VAN IERPEN

38914

33,95

158689837 OLIVER ANTONIO MARTIN VAN IERPEN

38914

33,95

158689840 OLIVER ANTONIO MARTIN VAN IERPEN

38914

33,95

158689841 OLIVIA GARCIA FERNANDEZ

70139

33,95

158689843 OSCAR CACHEIRO GONZALEZ

164713

75,77

158689842 OSCAR CACHEIRO GONZALEZ

164713

52,08

158689844 OSCAR CACHEIRO GONZALEZ

164713

99,64

158689847 OTILIA COSTAS VARELA

109743

33,04

158689845 OTILIA COSTAS VARELA

109743

21,00

158689849 OTILIA COSTAS VARELA

109743

33,04

158689848 OTILIA COSTAS VARELA

109743

33,04

158689846 OTILIA COSTAS VARELA

109743

25,12

158689851 PABLO CORBACHO SIMON

150793

21,01

158689852 PABLO CORBACHO SIMON

150793

21,01

158689850 PABLO CORBACHO SIMON

150793

21,01

158689853 PABLO CORBACHO SIMON

150793

21,01

158689854 PABLO Y JESUS MANUEL PENAS REY

156850

33,95

158689857 PAOLA ANDREA HENAO RONCANCIO

149077

33,04

158689856 PAOLA ANDREA HENAO RONCANCIO

149077

33,04

158689858 PAOLA ANDREA HENAO RONCANCIO

149077

33,04

158689855 PAOLA ANDREA HENAO RONCANCIO

149077

33,04

158689859 PAOLA ANDREA HENAO RONCANCIO

149077

33,04

158689861 PARRILLA FONTANERIA Y CALEFACCION S. L.

102616

52,08

158689860 PARRILLA FONTANERIA Y CALEFACCION S. L.

102616

46,46

158689862 PARRILLA FONTANERIA Y CALEFACCION S. L.

102616

52,08

158689864 PASTORA GONZALEZ RODRIGUEZ

62115

33,95

158689867 PASTORA GONZALEZ RODRIGUEZ

62115

33,95

158689865 PASTORA GONZALEZ RODRIGUEZ

62115

33,95

158689866 PASTORA GONZALEZ RODRIGUEZ

62115

33,95

158689863 PASTORA GONZALEZ RODRIGUEZ

62115

33,95

158689868 PASTORA GONZALEZ RODRIGUEZ

62115

33,95

158689869 PATRICIA CHAMORRO HERMIDA

164861

33,95

S.ord. 27.04.17

RECIBO

TITULAR

FIJO/CTO

PPAL

158689870 PATRICIA CHAMORRO HERMIDA

164861

33,95

158689874 PATRICIA CHAMORRO HERMIDA

164861

36,14

158689872 PATRICIA CHAMORRO HERMIDA

164861

33,95

158689871 PATRICIA CHAMORRO HERMIDA

164861

33,95

158689873 PATRICIA CHAMORRO HERMIDA

164861

33,95

158689875 PATRICIA RODRIGUEZ CARIDE

131843

33,95

158689876 PATRICIA RODRIGUEZ CARIDE

131843

33,95

158689877 PATRICIA RODRIGUEZ GIRALDEZ

163422

33,95

158689878 PATRICIA RODRIGUEZ GIRALDEZ

163422

33,95

158689879 PATRICIA RODRIGUEZ GIRALDEZ

163422

33,95

158689881 PAULA LOUREIRO GESTEIRO

174185

57,14

158689880 PAULA LOUREIRO GESTEIRO

174185

52,08

158689882 PEDRO POTTI DOMINGUEZ

172449

10,41

158689884 PEDRO RODRIGUEZ PELAEZ

13740

25,12

158689888 PEDRO RODRIGUEZ PELAEZ

13740

33,95

158689886 PEDRO RODRIGUEZ PELAEZ

13740

33,95

158689887 PEDRO RODRIGUEZ PELAEZ

13740

33,95

158689885 PEDRO RODRIGUEZ PELAEZ

13740

33,95

158689883 PEDRO RODRIGUEZ PELAEZ

13740

24,03

158689890 PEREGRINA SOBRINO PEREIRA

52661

33,95

158689892 PEREGRINA SOBRINO PEREIRA

52661

33,95

158689889 PEREGRINA SOBRINO PEREIRA

52661

33,95

158689891 PEREGRINA SOBRINO PEREIRA

52661

33,95

158689893 PEREGRINA SOBRINO PEREIRA

52661

33,95

158689894 PERFECTO CENDON FERNANDEZ

63381

43,25

158689896 PERFECTO CENDON FERNANDEZ

63381

52,08

158689895 PERFECTO CENDON FERNANDEZ

63381

52,08

158689897 PILAR ESPERANZA FERNANDEZ CERQUEIRA

142404

33,95

158689898 PILAR ESPERANZA FERNANDEZ CERQUEIRA

142404

33,95

158689901 PORFIRIO SOLLA CID

63090

33,95

158689903 PORFIRIO SOLLA CID

63090

50,38

158689902 PORFIRIO SOLLA CID

63090

33,95

158689900 PORFIRIO SOLLA CID

63090

33,95

158689899 PORFIRIO SOLLA CID

63090

33,95

158689904 PORFIRIO SOLLA CID

63090

270,76

158689905 PRIHERVA S. A.

110796

22,82

158689906 PRINCESA VIGO S.L.

163766

497,08

158689918 PROGRESO 31 C.B.

36407

297,43

158689916 PROGRESO 31 C.B.

36407

154,22

158689910 PROGRESO 31 C.B.

108766

33,95

158689911 PROGRESO 31 C.B.

108766

33,95

158689913 PROGRESO 31 C.B.

36407

134,46

158689908 PROGRESO 31 C.B.

108766

33,95

158689917 PROGRESO 31 C.B.

36407

272,73

158689909 PROGRESO 31 C.B.

108766

33,95

158689914 PROGRESO 31 C.B.

36407

136,93
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158689907 PROGRESO 31 C.B.

108766

33,95

158689915 PROGRESO 31 C.B.

36407

141,86

158689912 PROGRESO 31 C.B.

108766

33,95

158689919 PROMCIONES EIDO NOVO S.L.

142480

33,95

158689920 PROMOCIONES BOSQUE ALTO S.L.

164825

41,56

158689922 PROMOCIONES BOSQUE ALTO S.L.

164825

130,25

158689921 PROMOCIONES BOSQUE ALTO S.L.

164825

107,02

158689924 PROMOCIONES EIDO VELLO S.L.

152401

52,08

158689925 PROMOCIONES EIDO VELLO S.L.

152401

65,90

158689923 PROMOCIONES EIDO VELLO S.L.

152401

43,25

158689926 PROMOCIONES INMOBILIARIAS ROBERAL S.L.

151118

33,95

158689927 PROMOCIONES INMOBILIARIAS ROBERAL S.L.

151118

33,95

158689928 PULGAR PIZZA S.L.

163959

52,08

158689929 PULGAR PIZZA S.L.

163959

52,08

158689930 PURIFICACION ANTON PROL

30681

33,95

158689934 PURIFICACION CONSUELO CABALEIRO FONTAN

102341

33,95

158689933 PURIFICACION CONSUELO CABALEIRO FONTAN

102341

33,95

158689931 PURIFICACION CONSUELO CABALEIRO FONTAN

102341

33,95

158689935 PURIFICACION CONSUELO CABALEIRO FONTAN

102341

33,95

158689932 PURIFICACION CONSUELO CABALEIRO FONTAN

102341

33,95

158689936 PURIFICACION CONSUELO CABALEIRO FONTAN

102341

33,95

158689937 RAFAEL GONZALEZ CORTES

168014

51,17

158689938 RAFAEL GONZALEZ CORTES

168014

51,17

158689939 RAFAEL JORGE GONZALEZ

60256

17,97

158689941 RAFAEL TENIENTE CEBEIRA

57169

33,95

158689942 RAFAEL TENIENTE CEBEIRA

57169

33,95

158689944 RAFAEL TENIENTE CEBEIRA

57169

33,95

158689943 RAFAEL TENIENTE CEBEIRA

57169

33,95

158689940 RAFAEL TENIENTE CEBEIRA

57169

33,95

158689945 RAFAEL TENIENTE CEBEIRA

57169

33,95

158689946 RAIMUNDO DURO BARROS

69703

33,95

158689947 RAIMUNDO DURO BARROS

69703

33,95

158689948 RAMON BORRAJO SEGUIN

37672

33,95

158689949 RAMON BORRAJO SEGUIN

37672

33,95

158689953 RAMON PASCUAL ATRIO

92000

33,95

158689954 RAMON PASCUAL ATRIO

92000

33,95

158689950 RAMON PASCUAL ATRIO

92000

32,44

158689952 RAMON PASCUAL ATRIO

92000

33,95

158689951 RAMON PASCUAL ATRIO

92000

33,95

158689955 RAMON PASCUAL ATRIO

92000

33,95

158689956 RAMON PINAL OTERO

38923

33,95

158689957 RAMON PINAL OTERO

38923

33,95

158689958 RAMON REPRESAS CREO

60467

33,95

158689959 RAMON REPRESAS CREO

60467

33,95

158689960 RAMON REPRESAS CREO

60467

33,95

158689961 RAQUEL DOMINGUEZ LENS

85395

18,82
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158689962 RAQUEL DOMINGUEZ LENS

85395

33,95

158689963 RAQUEL DOMINGUEZ LENS

85395

33,95

158689964 RAUL ALVARADO MOURE

53150

30,94

158689967 REBECA ALONSO NUÑEZ

163968

21,01

158689968 REBECA ALONSO NUÑEZ

163968

21,01

158689965 REBECA ALONSO NUÑEZ

163968

21,01

158689969 REBECA ALONSO NUÑEZ

163968

21,01

158689966 REBECA ALONSO NUÑEZ

163968

21,01

158689970 REBECA ALONSO NUÑEZ

163968

21,01

158689971 REDE GALEGA DE KIOSCOS S.L.

151937

44,57

158689972 REDE GALEGA DE KIOSCOS S.L.

151937

52,08

158689973 REFINISH AUTO E INDUSTRIA S.L.

161254

44,43

158689974 REFINISH AUTO E INDUSTRIA S.L.

161254

52,08

158689976 REMIGIO GONZALEZ ALVAREZ

35005

25,12

158689977 REMIGIO GONZALEZ ALVAREZ

35005

33,95

158689980 REMIGIO GONZALEZ ALVAREZ

35005

33,95

158689979 REMIGIO GONZALEZ ALVAREZ

35005

33,95

158689978 REMIGIO GONZALEZ ALVAREZ

35005

33,95

158689975 REMIGIO GONZALEZ ALVAREZ

35005

24,03

158689981 RESIDENCIAL BAIONA S.L.

163588

33,95

158689982 RICARDO ALVAREZ GANDARA

157537

10,23

158689983 RICARDO ALVAREZ GANDARA

157537

52,08

158689984 RICARDO ALVAREZ GANDARA

157537

52,08

158689985 RICARDO BARRUL JIMENEZ

105122

33,95

158689989 RICARDO FERNANDEZ GONZALEZ

76520

52,08

158689986 RICARDO FERNANDEZ GONZALEZ

76520

20,23

158689987 RICARDO FERNANDEZ GONZALEZ

76520

52,08

158689988 RICARDO FERNANDEZ GONZALEZ

76520

52,08

158689990 RICARDO FERNANDEZ GONZALEZ

76520

52,08

158689992 RICARDO MARTINEZ COSTAS

139162

21,01

158689993 RICARDO MARTINEZ COSTAS

139162

21,01

158689994 RICARDO MARTINEZ COSTAS

139162

21,01

158689995 RICARDO MARTINEZ COSTAS

139162

21,01

158689991 RICARDO MARTINEZ COSTAS

139162

21,01

158689996 RICARDO MARTINEZ COSTAS

139162

21,01

158690000 RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ

122891

21,01

158689997 RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ

122891

21,01

158690001 RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ

122891

21,01

158689999 RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ

122891

21,01

158689998 RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ

122891

21,01

158690002 RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ

122891

21,01

158690003 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

22170

24,03

158690007 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

22170

33,95

158690004 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

22170

25,12

158690006 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

22170

33,95

158690005 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

22170

33,95
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RECIBO

TITULAR

FIJO/CTO

PPAL

158690008 ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

22170

33,95

158690012 ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ

40425

52,08

158690013 ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ

40425

52,08

158690009 ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ

40425

52,08

158690010 ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ

40425

52,08

158690011 ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ

40425

52,08

158690014 ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ

40425

52,08

158690015 ROBERTO Y HERMANOS CAMESELLE IGLESIAS

52754

23,55

158690016 ROBIN MIRZA BEGUM

158112

33,95

158690017 ROCIO NOHEMI VAZQUEZ MONTERO

172924

52,08

158690018 RODRIGO COMESAÑA PAZO

70734

28,37

158690022 RODRIGO COMESAÑA PAZO

70734

33,95

158690020 RODRIGO COMESAÑA PAZO

70734

33,95

158690019 RODRIGO COMESAÑA PAZO

70734

33,95

158690021 RODRIGO COMESAÑA PAZO

70734

33,95

158690028 ROGELIO MONTERO LOPEZ

27232

643,45

158690027 ROGELIO MONTERO LOPEZ

27232

52,08

158690025 ROGELIO MONTERO LOPEZ

27232

52,08

158690026 ROGELIO MONTERO LOPEZ

27232

52,08

158690023 ROGELIO MONTERO LOPEZ

27232

43,25

158690024 ROGELIO MONTERO LOPEZ

27232

52,08

158690029 ROMINA AVENDAÑO DACOSTA

165426

30,27

158690033 ROQUE MARTINEZ VAZQUEZ

38926

51,17

158690031 ROQUE MARTINEZ VAZQUEZ

38926

51,17

158690030 ROQUE MARTINEZ VAZQUEZ

38926

51,17

158690032 ROQUE MARTINEZ VAZQUEZ

38926

51,17

158690034 ROQUE MARTINEZ VAZQUEZ

38926

51,17

158690037 ROSA LAGO LOUREIRO

150970

21,01

158690039 ROSA LAGO LOUREIRO

150970

21,01

158690036 ROSA LAGO LOUREIRO

150970

21,01

158690035 ROSA LAGO LOUREIRO

150970

21,01

158690038 ROSA LAGO LOUREIRO

150970

21,01

158690040 ROSA LAGO LOUREIRO

150970

21,01

158690041 ROSA MARIA MORE GONZALEZ

167494

52,08

158690042 ROSA MARIA SAN JUAN VELASCO

42077

33,95

158690044 ROSA MARIA SAN JUAN VELASCO

42077

33,95

158690045 ROSA MARIA SAN JUAN VELASCO

42077

33,95

158690046 ROSA MARIA SAN JUAN VELASCO

42077

33,95

158690043 ROSA MARIA SAN JUAN VELASCO

42077

33,95

158690047 ROSA MARIA SAN JUAN VELASCO

42077

33,95

158690048 ROSA MARIA SANTOS DIEGUEZ

85489

27,19

158690049 ROSA MARIA SANTOS DIEGUEZ

85489

32,44

158690051 ROSA MARIA SANTOS DIEGUEZ

85489

33,95

158690050 ROSA MARIA SANTOS DIEGUEZ

85489

33,95

158690056 ROSA MARTINEZ COMESAÑA

121809

33,95

158690054 ROSA MARTINEZ COMESAÑA

121809

33,95
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158690057 ROSA MARTINEZ COMESAÑA

121809

33,95

158690055 ROSA MARTINEZ COMESAÑA

121809

33,95

158690053 ROSA MARTINEZ COMESAÑA

121809

33,95

158690052 ROSA MARTINEZ COMESAÑA

121809

25,12

158690060 ROSARIO PREGAL DURAN

64445

33,95

158690058 ROSARIO PREGAL DURAN

64445

33,95

158690059 ROSARIO PREGAL DURAN

64445

33,95

158690063 ROTILIO GOMEZ GONZALEZ

26328

52,08

158690062 ROTILIO GOMEZ GONZALEZ

26328

52,08

158690061 ROTILIO GOMEZ GONZALEZ

26328

52,08

158690064 ROTILIO GOMEZ GONZALEZ

26328

52,08

158690065 RUBEN COMESAÑA ABALDE

137087

33,95

158690066 RUBEN COMESAÑA ABALDE

137087

33,95

158690067 RUBEN RODRIGUEZ TOJO

160269

33,95

158690068 RUBEN RODRIGUEZ TOJO

160269

33,95

158690070 RUTH SAA GOMEZ

158165

63,62

158690069 RUTH SAA GOMEZ

158165

45,99

158690072 SALVADOR FERNANDEZ TRONCOSO

142877

52,08

158690071 SALVADOR FERNANDEZ TRONCOSO

142877

44,57

158690076 SARA ALVAREZ NOVOA FERNANDEZ

37457

52,08

158690074 SARA ALVAREZ NOVOA FERNANDEZ

37457

52,08

158690075 SARA ALVAREZ NOVOA FERNANDEZ

37457

52,08

158690077 SARA ALVAREZ NOVOA FERNANDEZ

37457

52,08

158690073 SARA ALVAREZ NOVOA FERNANDEZ

37457

52,08

158690078 SARA ALVAREZ NOVOA FERNANDEZ

37457

52,08

158690079 SARA ALVAREZ VAZQUEZ

156363

26,16

158690080 SARA C. PORTELA VILLAVERDE

85707

32,44

158690082 SARA COMESAÑA PEREZ

122898

21,01

158690081 SARA COMESAÑA PEREZ

122898

21,01

158690083 SARA COMESAÑA PEREZ

122898

21,01

158690084 SARA HIDALGO CARBALLIDO

22502

33,95

158690086 SARA MARIA VILLAR SALGADO

173992

33,95

158690085 SARA MARIA VILLAR SALGADO

173992

15,70

158690087 SARA MARIA VILLAR SALGADO

173992

33,95

158690088 SECUNDINA NUÑEZ PIÑEIRO

125337

21,01

158690096 SECUNDINA NUÑEZ PIÑEIRO

125338

21,01

158690090 SECUNDINA NUÑEZ PIÑEIRO

125337

21,01

158690093 SECUNDINA NUÑEZ PIÑEIRO

125338

21,01

158690091 SECUNDINA NUÑEZ PIÑEIRO

125338

21,01

158690089 SECUNDINA NUÑEZ PIÑEIRO

125337

21,01

158690092 SECUNDINA NUÑEZ PIÑEIRO

125338

21,01

158690094 SECUNDINA NUÑEZ PIÑEIRO

125337

21,01

158690095 SECUNDINA NUÑEZ PIÑEIRO

125337

21,01

158690097 SECUNDINA NUÑEZ PIÑEIRO

125338

21,01

158690098 SECUNDINO DIZ RIVERO

96214

31,81

158690102 SEGUNDO MANUEL RODRIGUEZ AVILA

23324

33,95
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158690103 SEGUNDO MANUEL RODRIGUEZ AVILA

23324

33,95

158690099 SEGUNDO MANUEL RODRIGUEZ AVILA

23324

33,95

158690101 SEGUNDO MANUEL RODRIGUEZ AVILA

23324

33,95

158690100 SEGUNDO MANUEL RODRIGUEZ AVILA

23324

33,95

158690104 SEGUNDO MANUEL RODRIGUEZ AVILA

23324

33,95

158690110 SEM CARRASCO GONZALEZ

18890

33,95

158690107 SEM CARRASCO GONZALEZ

18890

33,95

158690105 SEM CARRASCO GONZALEZ

18890

33,95

158690108 SEM CARRASCO GONZALEZ

18890

33,95

158690109 SEM CARRASCO GONZALEZ

18890

33,95

158690106 SEM CARRASCO GONZALEZ

18890

33,95

158690114 SEQUEIROS DE GESTION S.A.

12887

33,95

158690111 SEQUEIROS DE GESTION S.A.

12887

33,95

158690113 SEQUEIROS DE GESTION S.A.

12887

33,95

158690116 SEQUEIROS DE GESTION S.A.

12887

33,95

158690112 SEQUEIROS DE GESTION S.A.

12887

33,95

158690115 SEQUEIROS DE GESTION S.A.

12887

33,95

158690117 SEQUOIA ACTIVOS S.L.

136962

33,95

158690119 SERAFIN BLANCO LEIROS

63913

33,95

158690118 SERAFIN BLANCO LEIROS

63913

33,95

158690120 SERAFIN BLANCO LEIROS

63913

33,95

158690122 SERVI CAR 2000 C. B.

97441

51,17

158690123 SERVI CAR 2000 C. B.

97441

51,17

158690121 SERVI CAR 2000 C. B.

97441

43,25

158690124 SILMO C.B. A GUARDA

153998

52,08

158690126 SILVIA GARCIA PINTOS

136279

33,95

158690127 SILVIA GARCIA PINTOS

136279

33,95

158690128 SILVIA GARCIA PINTOS

136279

33,95

158690125 SILVIA GARCIA PINTOS

136279

25,12

158690133 SIRA VAZQUEZ IGLESIAS

15034

33,95

158690132 SIRA VAZQUEZ IGLESIAS

15034

33,95

158690131 SIRA VAZQUEZ IGLESIAS

15034

33,95

158690130 SIRA VAZQUEZ IGLESIAS

15034

33,95

158690129 SIRA VAZQUEZ IGLESIAS

15034

33,95

158690136 SISTEMAS DE INGENIERIA GLOBAL S.A.

157667

52,08

158690135 SISTEMAS DE INGENIERIA GLOBAL S.A.

157667

52,08

158690134 SISTEMAS DE INGENIERIA GLOBAL S.A.

157667

10,23

158690137 SISTEMAS DE INGENIERIA GLOBAL S.A.

157667

52,08

158690139 SODINOR S. A.

76678

52,08

158690143 SODINOR S. A.

76678

52,08

158690141 SODINOR S. A.

76678

52,08

158690142 SODINOR S. A.

76678

52,08

158690140 SODINOR S. A.

76678

52,08

158690138 SODINOR S. A.

76678

43,25

158690144 SOFIA SANLES GARGAMALA

70434

33,04

158690145 SUSANA ALVES TEIXEIRA

139730

44,57
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158690147 SUSANA GONZALEZ FERNANDEZ

147639

33,95

158690148 SUSANA GONZALEZ FERNANDEZ

147639

33,95

158690149 SUSANA GONZALEZ FERNANDEZ

147639

59,07

158690146 SUSANA GONZALEZ FERNANDEZ

147639

25,12

158690153 TALLERES CARAVILLA S. L.

118819

28,34

158690150 TALLERES CARAVILLA S. L.

118819

28,34

158690152 TALLERES CARAVILLA S. L.

118819

28,34

158690151 TALLERES CARAVILLA S. L.

118819

28,34

158690154 TALLERES CARAVILLA S. L.

118819

28,34

158690155 TALLERES CARAVILLA S. L.

118819

28,34

158690157 TATIANA FERRIN BIOJO

160669

33,95

158690156 TATIANA FERRIN BIOJO

160669

26,60

158690158 TATIANA FERRIN BIOJO

160669

33,95

158690160 TELECIDADE S. A.

108759

52,08

158690159 TELECIDADE S. A.

108759

52,08

158690165 TERESA DE JESUS GUERRA DE RODRIGUEZ

127546

33,95

158690164 TERESA DE JESUS GUERRA DE RODRIGUEZ

127546

33,95

158690163 TERESA DE JESUS GUERRA DE RODRIGUEZ

127546

33,95

158690161 TERESA DE JESUS GUERRA DE RODRIGUEZ

127546

14,97

158690162 TERESA DE JESUS GUERRA DE RODRIGUEZ

127546

25,12

158690168 TERESA DE JESUS LIRA BLANCO

108238

33,95

158690166 TERESA DE JESUS LIRA BLANCO

108238

33,95

158690169 TERESA DE JESUS LIRA BLANCO

108238

33,95

158690167 TERESA DE JESUS LIRA BLANCO

108238

33,95

158690170 TERESA DE JESUS LIRA BLANCO

108238

33,95

158690171 TERESA DE JESUS LIRA BLANCO

108238

33,95

158690172 TERESA DEL RIO BOUZAS

26930

21,51

158690176 TERESA PRADO VALES

15309

33,95

158690177 TERESA PRADO VALES

15309

33,95

158690174 TERESA PRADO VALES

15309

33,95

158690173 TERESA PRADO VALES

15309

25,12

158690178 TERESA PRADO VALES

15309

33,95

158690175 TERESA PRADO VALES

15309

33,95

158690179 TERESA PRESEDO DOMINGUEZ

20643

122,49

158690182 TICCO INGENIERIA S.L.

154984

52,08

158690183 TICCO INGENIERIA S.L.

154984

52,08

158690181 TICCO INGENIERIA S.L.

154984

52,08

158690180 TICCO INGENIERIA S.L.

154984

43,25

158690185 TOMAS GONZALEZ CALVO

59678

33,95

158690186 TOMAS GONZALEZ CALVO

59678

33,95

158690184 TOMAS GONZALEZ CALVO

59678

33,95

158690194 TORRECEDEIRA 102 S.L.

149142

33,95

158690195 TORRECEDEIRA 102 S.L.

149142

33,95

158690188 TORRECEDEIRA 102 S.L.

169498

33,04

158690187 TORRECEDEIRA 102 S.L.

169498

20,80

158690193 TORRECEDEIRA 102 S.L.

149142

33,95
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158690189 TORRECEDEIRA 102 S.L.

169498

33,04

158690191 TORRECEDEIRA 102 S.L.

149142

33,95

158690192 TORRECEDEIRA 102 S.L.

149142

33,95

158690190 TORRECEDEIRA 102 S.L.

169498

64,88

158690196 TORRECEDEIRA 102 S.L.

149142

33,95

158690198 TORRECEDEIRA 104 S.L.

162079

33,95

158690199 TORRECEDEIRA 104 S.L.

162079

33,95

158690197 TORRECEDEIRA 104 S.L.

162079

21,36

158690200 TORRECEDEIRA 104 S.L.

162079

33,95

158690202 UTILLAJE Y MATRICERIA S. L.

92274

136,02

158690201 UTILLAJE Y MATRICERIA S. L.

92274

52,08

158690204 VASILE MATEI

173008

52,08

158690203 VASILE MATEI

173008

24,50

158690205 VASILE MATEI

173008

52,08

158690206 VICENTA HIDALGO MENDEZ

103690

33,95

158690207 VICENTA HIDALGO MENDEZ

103690

33,95

158690212 VICENTE DOVAL QUINTIAN

61761

33,95

158690209 VICENTE DOVAL QUINTIAN

61761

33,95

158690211 VICENTE DOVAL QUINTIAN

61761

33,95

158690210 VICENTE DOVAL QUINTIAN

61761

33,95

158690208 VICENTE DOVAL QUINTIAN

61761

33,95

158690213 VICENTE DOVAL QUINTIAN

61761

33,95

158690216 VICOVA HOSTELERIA S. L.

102627

52,08

158690214 VICOVA HOSTELERIA S. L.

102627

52,08

158690217 VICOVA HOSTELERIA S. L.

102627

52,08

158690218 VICOVA HOSTELERIA S. L.

102627

52,08

158690215 VICOVA HOSTELERIA S. L.

102627

52,08

158690219 VICOVA HOSTELERIA S. L.

102627

52,08

158690220 VICTOR ESTEVEZ ABALDE

68756

33,95

158690223 VICTORINO MORENZA PEREZ

131642

47,09

158690222 VICTORINO MORENZA PEREZ

131642

44,90

158690224 VICTORINO MORENZA PEREZ

131642

50,38

158690221 VICTORINO MORENZA PEREZ

131642

39,42

158690226 VICTORINO MORENZA PEREZ

131642

52,57

158690225 VICTORINO MORENZA PEREZ

131642

50,38

158690229 VIGO STAR AUTOMOCION S. L. L.

126446

52,08

158690228 VIGO STAR AUTOMOCION S. L. L.

126446

52,08

158690227 VIGO STAR AUTOMOCION S. L. L.

126446

24,23

158690231 VILLABORNEIRA CB

19527

46,33

158690230 VILLABORNEIRA CB

19527

43,25

158690232 WALDO SEIJAS ALEN

108187

22,82

158690233 WASH C.B.

171740

43,25

158690234 WASH C.B.

171740

52,08

158690237 YANCI ELIZABETH CENTENO ARCHILA

171770

52,08

158690239 YANCI ELIZABETH CENTENO ARCHILA

171770

52,08

158690236 YANCI ELIZABETH CENTENO ARCHILA

171770

52,08
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158690240 YANCI ELIZABETH CENTENO ARCHILA

171770

52,08

158690238 YANCI ELIZABETH CENTENO ARCHILA

171770

52,08

158690235 YANCI ELIZABETH CENTENO ARCHILA

171770

43,25

158690241 YUE ZHOU

117267

33,95

158690242 ZHANG-PING SUN ZHANG

135208

33,95

158690243 ZINNIA GESTION S.A

44819

33,95

158690246 ZINNIA S.A

143680

33,95

158690249 ZINNIA S.A

143680

45,99

158690245 ZINNIA S.A

143680

33,95

158690247 ZINNIA S.A

143680

33,95

158690244 ZINNIA S.A

143680

33,95

158690248 ZINNIA S.A

143680

33,95

TOTAL

132.498,10

Con data 1 de febreiro de 2017, o Director da entidade concesionaria do Servizo municipal de
abastecemento e saneamento de auga, Aqualia-FCC Vigo UTE emite, en cumprimento do establecido nas cláusulas 68 e 69 do prego de condicións económico-administrativas polas que se
rexeu o concurso para o otorgamento da concesión, certificación na que se fai constar que unha
vez rematado o periodo voluntario de cobranza das liquidacións a que se refire o presente expediente, resultaron impagadas as correspondentes cotas tributarias.
A cláusula 67 do prego de cláusulas económico-administrativas que rexeu o concurso para o ou torgamento da concesión, prevé que “Transcorridos tres meses a contar dende a finalización do
período voluntario de cobro, o Concesionario presentará ó Concello relación de impagados que
resulte incobrable, ós efectos de que pola Administración Municipal se tramiten e aproben os correspondentes expedientes de constrinximento”.
Pola súa beira, o artigo 167 da Lei xeral tributaria, dispón que o procedemento de constrinximento, iniciarase mediante providencia notificada ó obrigado tributario, que será titulo suficiente para
iniciar o citado procedemento e terá a mesma forza executiva que a sentencia xudicial para pro ceder contra os bens e dereitos dos obrigados tributarios.
E por isto que, en concordancia coa petición formulada pola entidade concesionaria ó Concello
de Vigo, esta Tesourería, de conformidade co disposto no artigo 9.3 da Ordenanza Fiscal nº. 60
Reguladora das Taxas pola prestación de servicios de subministración de auga potable, rede de
sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais, propón a esa Xunta de Goberno Local, con carácter previo á apertura de expedientes de cobranza pola vía de constrinximento, a
adopción do seguinte acordo:
Interesar da Tesourería Municipal do Concello de Vigo, tralas comprobacións e informes que
estime oportuno recadar, se inicie e desenvolva o procedemento administrativo de
constrinximento mediante providencia dictada polo Tesoureiro municipal e notificada o obrigado
tributario, que permita a xestión de cobramento das cantidades adebedadas á entidade
concesionaria, segundo consta nas certificacións de descuberto polo importe total de 132.498,10
€ ( CENTO TRINTA E DOUS MIL CATROCENTOS NOVENTA E OITO EUROS E DEZ
CENTIMOS)en cunmprimento do establecido nas cláusulas 67 e seguintes do prego de
condicións económico-administrativas que rexeu o concurso para o outorgamento da concesión
e con arranxo ó procedemento regulado na Lei xeral tributaria e o Regulamento xeral de
recadación.
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
15(375).PROPOSTA PARA ABRIR O TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA
PARA A APROBACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO REXISTRO DE
ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS DO CONCELLO DE VIGO.
EXPTE. 5180/401.
Dáse conta do informe-proposta de data 22/03/17, asinado pola técnica de Admón.
Xeral de Planeamento e Xestión, a xefa de Planeamento e Xestión e o xerente da
Xerencia municipal de Urbanismo, que di o seguinte:
I. O Concello de Vigo desenvolve unha importante actividade en materia de xestión
urbanística, necesaria para a execución do planeamento urbanístico e para posibilitar o
cumprimento das obrigas atribuídas legalmente ás entidades urbanísticas colaboradoras.
As ditas entidades urbanísticas teñen carácter administrativo e dependen, neste orde, da
Administración urbanística actuante que exerce as funcións de tutela, fiscalización e control
que, neste ámbito, lle correspondan.
II. Por aplicación dos artigos 26 e 27 do Real decreto 3288/1978, do 25 de agosto, polo que
se aproba o Regulamento de xestión urbanística para o desenvolvemento e aplicación da
Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana, unha vez aprobada a constitución das ditas
entidades, tal acordo aprobatorio debía ser remitido ao Rexistro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras autonómico correspondente, aos efectos da súa inscrición, momento a partir
do que adquirirían personalidade xurídica. Figurarían, ademais, neste Rexistro, algúns datos
relevantes para o funcionamiento da entidade, como a composición do órgano reitor ou o
enderezo social.
Estes preceptos deixaron de ser aplicables na nosa Comunidade Autónoma a partir da
entrada en vigor do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei do Solo (no sucesivo, RLSG), por mor do establecido na súa
disposición derradeira segunda, letra c).
III. O RLSG, suprimiu, na súa Disposición adicional primeira, o Rexistro de entidades
urbanísticas colaboradoras dependente da Xunta de Galicia, sen embargo, no seu artigo
322.6 recoñece que os Concellos poderán crear, regular e xestionar un rexistro de entidades
urbanísticas colaboradoras radicadas no seu ámbito territorial.
IV. Por resolución do Concelleiro-Delegado de Xestión Municipal de día 23.02.2017,
encomendouse ao Secretario do Pleno a instrucción do expediente administrativo para a
elaboración e aprobación do Plan Anual Normativo do Concello de Vigo
V. O artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas, con carácter previo á elaboración dos proxectos ou anteproxectos
da lei e regulamentos, substanciarase unha consulta pública para recabar a opinión dos
suxeitos e das organizacións máis representantivas potencialmente afectadas pola futura
norma.
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VI. De acordo co criterio competencial consignado no acordo da Xunta de Goberno Local do
02.03.2017 relativo ao trámite de consulta para a elaboración da ordenanza de
administración electrónica, así como na normativa de aplicación, previa proposta polo
Consello da XMU, proponse a adopción do seguinte, ACORDO:
PRIMEIRO: Abrir o trámite de consulta pública previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1
de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas para a
elaboración e aprobación da Ordenanza reguladora do Rexistro de entidades urbanísticas
colaboradoras do Concello de Vigo, a través do enderezo https://consulta.vigo.org, durante o
prazo de vinte días, para que a cidadanía, as organizacións e as asociacións que así o
consideren poidan facer chegar as súas opinións sobre os aspectos que figuran recollidos
no anexo I do presente acordo.
SEGUNDO: Dar traslado deste acordo ao Servizo municipal de Administración Electrónica
para a posta en marcha do trámite de consulta na sede electrónica municipal.
TERCEIRO: Publicar o presente acordo na sede electrónica e no portal da transparencia.
Non obstante, este informe proposta non é vinculante e o órgano competente poderá decidir,
co seu superior criterio, o que estime conveniente.
ANEXO I
ELABORACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO REXISTRO DE ENTIDADES
URBANÍSTICAS COLABORADORAS DO CONCELLO DE VIGO
TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA AO PROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN DA
NORMA
De conformidade co disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das Administracións Públicas, con carácter previo á elaboración dos
proxectos ou anteproxectos da lei e regulamentos, substanciarase unha consulta pública para
recabar a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representantivas potencialmente
afectadas pola futura norma, lévase a cabo a consulta previa no procedemento para a
elaboración da ordenanza reguladora do rexistro de entidades urbanísticas colaboradoras do
Concello de Vigo.
A) Antecedentes da norma

O Concello de Vigo desenvolve unha importante labor en
materia de xestión urbanística ben directamente, ben a través
das entidades urbanísticas colaboradoras cuxa fiscalización e
tutela ten legalmente atribuída.
Esta intensa actividade urbanística ten o seu reflexo no
significativo número de entidades urbanísticas constituídas no
ámbito do Concello de Vigo co obxecto de desenvolver as
funcións propias da xestión urbanística (xuntas de
compensación, asociacións administrativas de propietarios, etc.)
ou da conservación das obras urbanizadoras (entidades
urbanísticas de conservación).
Ata a entrada en vigor do Decreto 143/2016, do 22 de setembro,
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polo que se aproba o Regulamento da Lei do Solo, a
información significativa destas entidades urbanísticas, tales
como membros dos órganos reitores ou domicilios sociais,
constaban no Rexistro de entidades urbanísticas colaboradoras
dependente da Xunta de Galicia, que asumía as funcións
propias do Rexistro previsto nos artigos 26 e 27 do Real decreto
3288/1978, do 25 de agosto, polo que se aproba o Regulamento
de xestión urbanística para o desenvolvemento e aplicación da
Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana.
B)
Problemas
que
pretenden solucionar
iniciativa

se Para o mellor exercicio das funcións que a administración
coa actuante ten legalmente encomendadas, resulta imprescindible
que dispoña dunha ferramenta que permita un áxil control da
diversidade de entidades vixentes, o rápido coñecemento dos
datos directamente relacionados cos seus órganos de goberno
e funcionamento (tales como a identificación das persoas que
ocupan os cargos do órgano reitor, o domicilio social, etc.) e que
permita a actualización permanente da información dispoñible.
O volume de información manexada, o importante número de
entidades constituídas e que se constituirán previsiblemente en
desenvolvemento do planeamento urbanístico e a dilatada vida
destas entidades, como se ven demostrando na práctica, fan
necesario que toda esta información poda ser desagregada,
organizada e custodiada pola administración actuante.

C)
Necesidade
oportunidade
da
aprobación

e Ata a entrada en vigor do Decreto 143/2016, do 22 de setembro,
súa polo que se aproba o Regulamento da Lei do Solo, as
administracións urbanísticas actuantes contaban co Rexistro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras dependente da Xunta de
Galicia, no que se inscribían algúns aspectos que afectan
relevantemente ao funcionamento das entidades.
Sen embargo, dado que o nomeado Decreto procedeu á
supresión do referido Rexistro de Entidades, resulta necesario
que o Concello de Vigo poida contar cun instrumento semellante
a aquel pero propio, no que conste de forma fehaciente canta
información se considere relevante para o adecuado
desempeño das funcións de tutela, control e fiscalización que
ten atribuídas como entidade urbanística actuante.

D) Obxectivos da norma

A norma terá por obxecto poñer a disposición desta
Administración urbanística e dos interesados, unha ferramenta
que permita incorporar a un rexistro propio, como mínimo, os
datos ata agora eran consignados no Rexistro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras dependente da Xunta de Galicia,
así como aqueles que afecten ás entidades que se constitúan
no futuro.
Desta forma, posibilitarase un seguemento máis eficaz da
xestión urbanística e da custodia e manexo da información
relevante que afecta a estas entidades no exercicio das funcións
públicas que legalmente teñen delegadas.

E)

Posibles

solucións A alternativa posible sería a non elaboración desta ordenanza
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alternativas regulatorias e non co que se prescindiría desta ferramenta, sen embargo, a
regulatorias
regulación dun rexistro administrativo como o previsto, regulado
normativamente vía ordenanza, resulta a forma máis apropiada
xuridicamente para ordenar a súa creación, xestión e
funcionamento.
As alternativas non regulatorias non resultan adecuadas para a
organización desta ferramenta, habida conta dos fins que se
pretenden acadar mediante a ordenación e custodia da citada
información e dos efectos xurídicos que se derivan dos asentos
do rexistro.

O Consello de Xerencia da Xerencia municipal de Urbansimo, en sesión de data
20/04/17, adopta o seguinte acordo: “por unanimidade, acorda elevar o presente
expediente á Xunta de Goberno Local para a súa resolución”.
Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

16(376).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL (APAM)
PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN INFANTIL
E XUVENIL CONCRETADO NUNHA LUDOTECA INCLUSIVA. EXPTE. 4887/336.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 22/02/17, e o
informe de fiscalización do 11/04/17, dáse conta do informe-proposta de data
16/01/17, asinado pola xefa do Servizo de Xuventude, a concelleira delegada de dito
Servizo e o concelleiro delegado de Orzamento e Facenda, que di o seguinte:
Segundo a lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalidade e sustentabilidade da Administración Local, establece no artigo primeiro apartado oito a redacción que terá o artigo 25,
mantendo entre as competencias do municipio: “Promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre” .
O presente convenio está relacionado coa ocupación do tempo libre de nenos e nenas do
municipio, polo que a Administración Local en base á citada lei, ten competencias propias
para tal fin.
Dende a Concellería de Xuventude prantexamos a sinatura dun convenio de colaboración
entre o Concello e Asociación APAM , para o desenvolvemento de actividades de dinamización infantil e xuvenil durante o ano 2017.
A Asociación APAM vén colaborando coa Concellería de Xuventude dende 2001 na realización de actividades .
O obxecto do presente convenio é desenvolver un PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL, que cubra as necesidades de ocio e tempo de lecer d@s máis nov@s e
cun marcado carácter formativo en valores positivos para o seu desenvolvemento integral e
a súa socialización.
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Este programa será levado a cabo nas instalacións do Rúa Sagunto 86, axeitadas para o
desenvolvemento do mesmo, por contar cun espazo de zona axardinada ao aire libre que
facilita o desenvolvemento de ditas actividades.
Que na devandita actividade a subvencionar e na subvención mesma concorren singulares
circunstancias de interese público e social polo que o Concello de Vigo, a través da Concellaría de Xuventude, decide apoiar a realización de actividades de dinamización en espazos
de lecer educativo destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo, e ás súas familias, co
obxecto de potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial de nenos
e nenas, así como fomentar a participación nos distintos ámbitos da sociedade.
Que o Asociación APAM é a única entidade que desenvolveu este programa xeito continuado dende o ano 2002 , contando cun espazo adecuado e con capacidade organizativa
para afrontar esta actividade que ten un claro interese publico e zonal. Estas circunstancias
impiden a convocatoria pública da subvención e xustifican a súa concesión directa, figurando no orzamento do presente ano unha partida nominativa específica 3370.489.00.03 cunha
dotación de 22.500 €, destinada a tal fin.
Dadas as características desta actividade, así como o lugar no que se desenvolve, o Concello de Vigo entende que a organización da mesma debe recaer na entidade que a ven executando dende fai trece anos, cos seguintes horarios: de luns a venres, en días hábiles, en
horario comprendido entre as 17:00 e 20:00 hs.excepto o mes de agosto que non se prestará o servizo.
A Asociación APAM destinará á actividade un mínimo de dúas persoas con formación en
Tempo Libre, que traballarán en equipo diariamente e de forma conxunta, sen que en ningún
caso a vixianza e atención dos menores poida, por seguridade destes, ser prestada por
unha soa persona .
Por todo elo proponse a necesidade da sinatura dun convenio de colaboración para a
xestión da Ludoteca Inclusiva durante o ano 2017. Esta subvención cun importe de 22.500
€ establécese a través dun convenio coaAsociación APAM, dado que dende o seu inicio é a
entidade encargada de organizar esta actividade.
A normativa aplicable está de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será instrumento
adecuado para canalizar as subvencións que, con carácter excepcional e por razóns de
interese público, social, económico ou humanitario, ou outras debidamente xustificadas que
dificulten a súa convocatoria pública se outorguen directamente.
Cómpre subliñar que dita entidade é unha das tres coas que a Concellería de Xuventude
asinará convenios para o desenvolvemento de actividades de dinamización infantil na
cidade de Vigo, razón polo que se obvian os principios de publicidade e concorrencia.
Por todo o exposto proponse a Xunta de Goberno Local a Adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO:”Aprobación do texto do convenio para desenvolver a actividade de Ludoteca Inclusiva dirixido a nenas e nenos de 4 a 10 anos, entre o Concello de Vigo e o Asociación
APAM, que se adxunta o presente expediente.
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SEGUNDO: Aprobar o gasto de 22.500€ a favor da entidade APAM, C.I.F. G36624120 con
cargo á aplicación orzamentaria 3370.489.00.03 do vixente orzamento.
TERCEIRO: Que por ser unha entidade sen ánimo de lucro e cunha economía limitada se libre a cantidade de 11.250€ correspondentes á sinatura deste convenio, e o 50% restante
(11.2500 €) á finalización do mesmo, ao tratarse dunha entidade sen ánimo de lucro con fins
estrictamente de carácter social non se esixen garantías.
CUARTO: Facultar á Concelleira de Xuventude, Eugenia Dolores Blanco Iglesias para a
sinatura do presente convenio”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
CONVENIO DE COLABORACIÓN COA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSOAS CON
PARÁLISE CEREBRAL (APAM) PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE
DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL CONCRETADO NUNHA LUDOTECA INCLUSIVA
Na Casa do Concello de Vigo, a
REUNIDOS
Dunha parte, D. Abel Ramón Caballero Álvarez, en calidade de Alcalde do Concello de Vigo con
CIF P3605700-H.
Doutra, D. Daniel Varela Lago, con DNI: 36012389R como presidente da APAMP, Asociación de
Familias de Personas con Parálise Cerebral C.I.F. G-36624120 e enderezo social na rúa Miguel
Hernández nº 1 CP 36210, na representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos e
da certificación do seu secretario que figura na documentación do expediente número 4887/336
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do pre sente convenio
MANIFESTAN
I.- Que a entidade APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral ten entre
os seus fins o facilitar os medios adecuados para que as persoas con dicapacidade psíquicafísica de calquera índole adquiran os coñecementos e aptitudes necesarias para a súa
normalización e integración social, así como o desenvolvemento de programas de respiro
familiar Estes obxectivos concordan co desenvolvemento da actividade de Ludoteca de Integración que propoñen e coinciden cos da Concellaría de Xuventude no que se refire ao desenvolve mento de actividades lúdicas regulares en espazos de lecer educativo destinados a rapaces e
rapazas da cidade de Vigo e ás súas familias, co obxecto de potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial de nenos e nenas, así como fomentar a participación nos
distintos ámbitos da sociedade.
II.- Que o Concello de Vigo a traverso da Concellería de Xuventude ten entre os seus obxectivos a dinamización xuvenil, así como o potenciar a participación e a integración, apoiando ini ciativas xuvenís e das entidades prestadoras de servicios á xuventude.
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Que unha das liñas de acción empregadas para cumprir os obxectivos citados é a potenciación
de espacios lúdicos para nenas e nenos onde se poida favorecer a integración, combinando
tempo de lecer, diversión e desenvolvemento persoal integral a traverso do xogo, a cal ven a coincidir coa proposta que realiza APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral,referida ao desenvolvemento da actividade de Ludoteca, polo que considerase convinte a
concesión da subvención solicitada, tendo en conta que a actividade de Ludoteca proposta na
solicitude de subvención é, como sinala García de Enterría, “a actividade xurídica da Administración pública que comporta o outorgamento de auxilios directos ou indirectos para servicios ou
actividades que complementan ou suplen os atribuídos ó ente público”.
III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na aplicación orzamentaria
3370.489.00.03, prevé nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 22.500
euros, a favor da APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concedente,
os intervintes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devan dita subvención, cuxo obxecto é a realización de actividades lúdicas regulares en espazos de lecer educativo destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo e ás súas familias, co obxecto
de potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial de nenos e nenas, así
como fomentar a participación nos distintos ámbitos da sociedade.
V.- Que a entidade APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral non está
incursa 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 responsables
e certificacións que figuran no expediente número 4887/336
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social, que para a cidade de Vigo representa a devandita actividade da APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise
Cerebral, o Concello de Vigo e a APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise
Cerebral,conveñén a súa colaboración no ámbito de desenvolvemento da actividade de Ludoteca proposta e a concesión da referida subvención en base aos seguintes.
PACTOS
A entidade APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral comprométese a
desenvolver a actividade de Ludoteca e, concretamente, a:
1º.- Ofrecer un espazo de integración e de lecer educativo estable para rapaces e rapazas comprendidos entre 4 e 10 anos, como mínimo, no inmoble da rúa Sagunto nº 86, 36205 da cidade
de Vigo, de acordo co programa presentado, atendendo diariamente a un máximo de 24 nenos e
nenas, sendo a media de participación semanal é de 50.
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2º.- Promover o desenvolvemento cognitivo, psicomotor, afectivo e social das persoas destinatarias a través do xogo e de actividades lúdicas.
3º.- Favorecer a participación e a integración social dos persoas destinatarias, así coma das
súas familias.
4º.- Facilitar a adquisición de normas e hábitos saudables e de convivencia entre os persoas
destinatarias, así como o desenvolvemento máximo de habilidades e capacidades persoais e
grupais.
5º.- Procurar a conciliación da vida laboral e familiar axustando os horarios das actividades ás
necesidades e características específicas das familias do contorno.
En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo 11
da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Garantir a prestación adecuada das actividades de Ludoteca a traveso da supervisión das
mesmas polo persoal técnico da Concellería de Xuventude, que será o encargado do seguimento da execución do convenio, así como certificar o seu cumprimento unha vez rematadas as actividades obxecto do mesmo.
2º.- Conceder directamente á APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral
unha subvención por importe de 22.500 €, con cargo á aplicación orzamentaria ”SUBVENCIÓN
LUDOTECA APAMP ” 3370.489.00.03 do orzamento en vigor, co obxecto de coadxudar á financiación da actividade de ludoteca no ano 2017.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calqueira outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquer outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral, 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 activi dade 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.- Co obxecto de facilitar á entidade o pago de salarios de persoal e seguros sociais do
mesmo,e tendo en conta que trátase dunha entidade sen ánimo de lucro e cunha economía limi tada, posibilitase o pagamento da subvención en dous prazos, o primeiro deles anticipado, á sinatura do presente convenio do 50% do importe total (11.250 €) e outro do 50% restante (11.250
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€) á finalización do mesmo, previa certificación de cumprimento. Debido ás razóns anteriormente descritas, non se establecen reximen de garantías dos fondos entregados.
A xustificación do importe total recibido presentarase coa certificación dun técnico do servizo de
Xuventude xunto coas facturas orixinais correspondentes aos gastos totais, unha vez rematada
a actividade.
Quinto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a reducción da subvención na mesma proporción .
A comunicación destas circuntancias 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 entidade beneficiaria poderá subcontratar con terceiros ata un 75% do importe da acti vidade subvencionada.
Non poderan ser subcontratistas as persoas ou entidades a que se refire o apartado 7 do artigo
27 da Lei de subvenciones de Galicia.
Sétimo.- A entidade APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral debe dar
a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade subvencionada mediante a inclusión do logotipo da Concellaría de Xuventude do Concello de Vigo.
Oitavo.- A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de subvencións
de Galicia.
Segundo a Lei Xeral de Subvencións rexistrarase na Base de Datos Nacional de Subvencións e
darase publicidade. Asimesmo por imperativo da Lei Lei 19/2013, de 9 de decembro, de trans parencia, acceso á información pública e boo goberno tamén se publicará no Portal de Trans parencia.
(Cando a publicación dos datos do beneficiario poida ser contraria ao respecto e salvagarda do
honor e a intimidade persoal e familiar das persoas físicas, da Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral, estas poderán exercitar o seu dereito a que tales datos non se fagan
públicos).
Noveno.- A APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral, deberá xustificar
o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación
dos fondos recibidos, dentro do ano natural na que se concedeu a subvención e antes do 10 de
decembro do presente ano.
A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar:
a) Que os xustificantes de gasto incluídos na conta xustificativa foron aplicados ás actividades
subvencionadas.
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b) Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación do
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeito a retención, que foi practicada a pertinente retención, así como que foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal da Administración Tributaria.
c) Manifestación doutros ingresos ou subvecnións que financien o proxecto subvencionado con
indicación do seu importe e procedencia.
A documentación da conta xustificativa deberá incluir unha relación de tódolos xustificantes de
pago dos gastos incorridos.
As facturas, que serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e
o IVE, estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
1619/2012, de 30 de novembro polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obri gas de facturación. Nestas facturas se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que
se xustifique a exención do dito imposto.
Non será preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de forma expresa que os
pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con anterioridade ao proceso de xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con copias
de facturas polo resto do orzamento.
Se poderá substituir a presentación de copias de facturas polo gasto do proxecto ou actividade
non subvencionada pola presentación dun balance que abarque a totalidado do gasto ou por
unha certificación na que se acredite que o programa ou actividade que foi obxecto da subven ción foi executado na sua totalidade e o seu custo total foi de ….... euros; segundo establece a
Base 38.4 de Execución, referente á forma de xustificación.
Se a entidade APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral solicitara a
devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención procederá ao estampillado da
factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención e se o importe do xustificante
impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste caso o importe esacto
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.
Décimo.- Antes de proceder ao pago da subvención a APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral, deberá acreditar estar ó corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro,
o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da
lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

S.ord. 27.04.17

Décimo primeiro.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan a natureza da actividade subvencionada e se realicen no prazo comprendido entre 1 de xaneiro e 31 de
decembro do 2017.
A APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral deberá solicitar 3 ofertas
cando o gasto exceda de 18.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista
mercado para as ditas contratacións.
Décimo segundo.- A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención, así como a axeitada xustificación da mesma, será comprobada polos servizos da Concellería de Xuventude. O xefe do servizo de Xuventude 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, que será incorporado á conta xustificativa para a súa tramitación.
Décimo terceiro.- A APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral deberá
facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería de Xuventude e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercizo das súas funcións
de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo 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 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha disminución siñificativa
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.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a APAMP, Asociación de
Familias de Personas con Parálise Cerebral da subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa aprezación e imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007,
de13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercizo da potestade sancionadora.
Décimo sexto.- A APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral 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 instrucción do procedemento para a concesión
da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e noti ficacións de obrigado cumprimento, o seguemento e comprobación da actividade subvencionada
e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obligatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Co-
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mún e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, sendo
responsable do seu tratamento a Concellería de Xuventude.
A APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálise Cerebral poderá exercelos dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Concellería de Xuventude do Concello
de Vigo.
Décimo sétimo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se
aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non
básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, asinan o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
a

17(377).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
quince minutos. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez
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