ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 19 de xuño de 2017
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.

NON ASISTEN:

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

Invitados
D. Javier Pardo Espiñeira
Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e cincuenta e cinco minutos do día
dezanove de xuño 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
EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos
membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral, Sr. Escariz Couso.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(592).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(593).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DUNHA AULA DE ESTUDIO SITA NO
EDIFICIO AUDITORIO-PAZO DE CONGRESOS. EXPTE. 18664/332.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data 12/06/17,
o informe de fiscalización do 16/06/17, dáse conta do informe-proposta do 14/06/17,
asinado pola xefa do Servizo de Educación, a concelleira delegada de dito Servizo e
o concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Mediante Resolución de inicio de expediente de 5 de abril de 2017, a Concelleira de
Educación insta ao Servizo de Educación para que inicie a tramitación dun contrato maior
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de servizos para a contratación por procedemento aberto e tramitación ordinaria, dos
servizos auxiliares nos espazos da nova Aula de Estudio na Universidade de Educación a
Distancia (UNED) no edificio Auditorio-Pazo de Congresos, na Avenida de Beiramar”.
No expediente administrativo consta a seguinte documentación:
–

Resolución da Concelleira de Educación de 05/04/17 pola que se autoriza o inicio do
expediente de contratación.

–

Informe xustificativo da necesidade da contratación asinado polo xefe do Servizo
Administrativo e de Control Orzamentario e da xefa do Servizo de Educación en data
05/04/17.

–

Memoria xustificativa de data 29/05/17, redactada pola xefa do Servizo de Educación.

–

Prego de prescripcións técnicas (PPT) de data 08/06/17 redactado pola xefa do Servizo
de Educación.

–

Informe de data 09/06/17 da xefa do servizo de Contratación, sobre a conformidade da
revisión da documentación incluída no expediente e esixida pola lexislación vixente en
materia de contratación pública.

–

Prego de cláusulas administrativas particulares (PACP) de data 12/06/17 redactado pola
xefa do Servizo de Contratación.

–

Informe da titular da Asesoría xurídica de 12/06/17.

–

Informe-proposta de data 12/0617 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: contratación dos servizos auxiliares de conserxería, atención ao público e
información e os demais necesarios para o funcionamento da Aula de estudio, sita
no edificio Auditorio-Pazo de Congresos na Avda de Beiramar (Vigo)
Duración: Dous (2) anos.
Prezo: O prezo estimado do contrato e de 157.908,74 €, mais 33.160,83 € de IVE a
soportar pola administración.
Aplicación orzamentaria: 3231.22.799.02 – Funcionamento aula estudos Av.
Beiramar.

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 do seguinte acordo:
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1º.- Aprobar a contratación a través de procedemento aberto e tramitación ordinaria para a
prestación dos servizos auxiliares necesarios para o funcionamento da Aula de Estudios
sita no Edificio Auditorio-Pazo de Congresos na avenida de Beiramar de Viigo.
2º.- Aprobar o Prego de prescripcións técnicas particulares de 08/06/2017 redactado polo
Servizo de Educación e o Prego de cláusulas administrativas particulares por procedemento
aberto de data 12/06/2017 redactado polo Servizo de Contratación, que se inclúen no
presente expediente, para a contratación dos servizos auxiliares necesarios para o
funcionamento da Aula de Estudios sita no Edificio Auditorio-Pazo de Congresos na avenida
de Beiramar de Viigo..
3º.- Aprobar o gasto por importe de 191.069,58 euros ive incluido (39.806,16.-€ na
anualidade de 2017, 95.534,79.-€ na anualidade de 2018 e 55.728,63.-€ na anualidade de
2019) para a contratación dos servizos auxiliares necesarios para o funcionamento da Aula
de Estudios sita no Edificio Auditorio-Pazo de Congresos na avenida de Beiramar de Viigo,
por procedemento aberto, con cargo á partida presupostaria 3231.22.799.02 –
Funcionamento aula estudos Av. Beiramar. O valor estimado do contrato estipulase en
157.908,74 €
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.

3(594).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA O DESENVOLVEMENTO
DO FESTIVAL DO MAR DE VIGO-SEAFEST. EXPTE. 14093/77.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data 13/06/17,
e o informe de fiscalización do 14/06/17, dáse conta do informe-proposta de data
12/06/17, asinado polo xefe do Servizo de Desenvolvemento local e Emprego, o
concelleiro delegado de dito Servizo e o concelleiro-delegado de Orzamentos e
Facenda, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
Primeiro.- Nos orzamentos do Concello de Vigo, se atopa a partida 2410.470002 “Feira Vigo
Indústria Pesqueira (Sea Fest), por importe de 105.000,00 €.
Segundo.- En data 12/06/2017, o Concelleiro delegado de Emprego, Economía, Industria,
Voluntariado e Relación con Sindicatos, resolveu iniciar expediente para a elaboración e
aprobación por parte do Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra, dun
convenio de colaboración para o desenvolvemento do ”Festival do mar de Vigo – VIGO
SEAFEST”.
Terceiro.Cuarto.- O xefe do Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, co conforme do
Concelleiro delegado da Área á vista do protocolo de Colaboración entre a Deputación
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Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo, no que exponse que en materia de Turismo
o Concello de Vigo desenvolverá actuacións para potenciar a posta en valor dos recursos
turísticos do municipio e o seu entorno con medidas de apoio ás actividades de divulgación
da oferta turística e de mellora da promoción dos valores turísticos. redacta a “MEMORIA
XUSTIFICATIVA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O EXCMO. CONCELLO DE VIGO PARA O
DESENVOLVEMENTO DO ‘FESTIVAL DO MAR DE VIGO-VIGO SEAFEST’”, e achega
borrador de convenio, cuxo obxecto é articular o réxime de colaboración entre o Concello e
a Diputación de Pontevedra.
Quinto.- O Secretario Municipal emite informe xuridico concluíndo que non existe inconvinte
legal para que a Xunta de Goberno Local aprobe o convenio entre o Concello e a
Diputación para a financiación do “Festival do Mar de Vigo – Vigo SEAFEST”.
FUNDAMENTOS
1.- Lexislación apricable
–Normativa reguladora da contratación das Corporacións locais, constituída pola polo Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, polo que se aproba o texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público e RD 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba
o Regulamento xeral da Lei de contratos.
–Ley 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
–Lei 19/2013, de 9 de decembro de Transparencia
–Lei 7/1985, de 2 abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL)
–Lei de administración local de Galicia, 5/1997, do 22 de xullo
–Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local
–RDL 781/1996, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL)RD 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se
aproba o Regulamento de bens das entidades locais (RBEL)
–Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais
–Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións
–RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da lei xeral de
subvencións
–Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia
–Decreto 11/2009 de 8 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento da Lei de
subvencións de Galicia
–Bases de execución orzamento Concello de Vigo 2017
II.- Convenio
A celebración de convenios de colaboración entre entidades de dereito público, atópase
prevista nos artigos 6 Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común (LRXAPPAC), sinalando o apartado segundo do mesmo o
contido propio dos instrumentos de formalización dos convenios, así como 194 e 195 da
Lei 5/1997, de administración local de Galicia
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En canto ó seu contido, axustado á lexislación de procedemento administrativo e de
subvencions, detállase no informe xurídico obrante no expediente.
O interese xeral e a conveniencia na concertación do convenio, recóllese na Memoria xustificativa do convenio, documento obrigado segundo sinala o art 199 LALG.
Trataríase, de dado que o Porto de Vigo constitúe o principal centro de distribución da
pesca europea, así como un porto transatlántico consolidado, que promove o carácter da
cidade como destino turístico. Pese a estas oportunidades, Vigo carece dun festival de
verano coherente coa identidade pesqueira e marítima da cidade. Á vista desta situación a
Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo, pretende celebrar un festival do mar
en Vigo coa denominación “VIGO SEAFEST”, co obxecto de dar a coñecer os productos
pesqueiros locais e a cultura gastronómica en torno a eles, así como a consolidación das
empresas do sector e a mellora do emprego nas memas. Esta cita representa unha
oportunidade para potenciar o turismo e o emprego en Vigo e nas Rías Baixas,
especialmente no eido do festivais relacionados cos sectores primarios, aspirando incluso
nunha cita de carácter internacional.
III.-Procedemento e competencia
Consta no expediente de aprobación do convenio os documentos necesarios para a súa
tramitación: orde de inicio, informe técnico, memoria do convenio e texto do mesmo e informe xurídico.
O artigo 25. 2. h) e i) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local,
na redacción dada pola lei 27/2013, atribúe ás Administracións municipais competencia en
materia de turismo e ferias.
Antes da súa aprobación pola Xunta de Goberno, deberá emitir informe a Intervención Xeral
do Concello.
De conformidade co artigo 127.1.g) LRBRL, corresponderá á Xunta de Goberno Local a
aprobación do convenio .
O art. 8.1. letra “b” da Lei de transparencia obriga a dar publicidade do convenio que se
aprobe.
Á vista das anteriores circunstancias, e previo informe da Intervención Xeral, formúlase á
Xunta de Goberno Local, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a seguinte
PROPOSTA
Primeiro.- Aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Diputación
provincial de Pontevedra para a promoción da produción pesqueira local e a súa
importancia laboral, social e económica, así como a promoción turística de Vigo e das Rías
Baixas, no marco da celebración do festival do Mar de Vigo “VIGO SEAFEST” , transcrito no
Anexo da presente.
Segundo.- Solicitar da Deputación provincial de Pontevedra a aprobación e suscripción do
convenio que se anexa para a promoción da produción pesqueira local e a súa importancia
laboral, social e económica, así como a promoción turística de Vigo e das Rías Baixas, no
marco da celebración do festival do Mar de Vigo “VIGO SEAFEST.
Terceiro.- Compremeterse a dar cumprimento ás condicións do convenio nos termos do
mesmo.
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Cuarto.- Dar conta do presente acordo á Concellería de Xestión municipal ós efectos de
publicidade

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA E O EXCMO. CONCELLO DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DO
“FESTIVAL DO MAR DE VIGO-VIGO SEAFEST”
En _____________, __ de _________________ de 2017
REUNIDOS
Dunha parte, Dona María del Carmen Silva Rego, Presidenta da Deputación Provincial de
Pontevedra, na representación legal que da mesma lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Doutra, Don Abel Caballero Álvarez, Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, na
representación legal que do mesmo lle atribúe o artigo 124.4.a) do mesmo texto legal.
E actuando Dona María Concepción Campos Acuña, en calidade de secretaria do Concello
de Vigo, e Don Carlos Cuadrado Romay en calidade de secretario xeral da Deputación de
Pontevedra, dando fe do acto que se celebra.
Recoñécense mutuamente os comparecentes a capacidade e a representación necesaria
para a sinatura do presente convenio de colaboración, e a estes efectos
EXPOÑEN
I.- Que, no exercicio das súas respectivas competencias, a Deputación Provincial de
Pontevedra e o Concello de Vigo, con data 20 de novembro de 2015, asinaron un Protocolo
de colaboración en orde a afondar na colaboración administrativa entre ambas institucións
e, especialmente, para a cooperación na planificación e execución dos proxectos e
actuacións que no propio Protocolo se sinalan; actuacións e proxectos entre os que se
inclúen nos que ao presente convenio importan os de promoción da cultura e apoio as
iniciativas de promoción turística.
II.- Que no devandito Protocolo de colaboración establécese que as distintas actuacións
previstas desenvolveranse a través de convenios específicos, cuxa execución
administrativa, técnica e contractual corresponderá ao Concello de Vigo, que deberá
observar os procedementos de avaliación e seguimento da execución dos convenios a
establecer nestes.
III.- Que no apartado IV.5 do citado Protocolo exponse que en materia de Turismo o
Concello de Vigo desenvolverá actuacións para potenciar a posta en valor dos recursos
turísticos do municipio e o seu entorno con medidas de apoio ás actividades de divulgación
da oferta turística e de mellora da promoción dos valores turísticos. Neste sentido as Leis
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, artigo 25.2.h e a Lei 7/2011,
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de 27 de outubro, de turismo de Galicia, artigos 3 e 5, regulan as competencias propias en
materia de información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local.
Pola súa banda a lexislación vixente en materia de réxime local, concretamente no artigo 31
da Lei 7/1985, de 2 de abril, encomenda ás deputacións que dirixan a súa actividade a
asegurar a prestación integral e adecuada dos servizos de competencia municipal,
recolléndose no seu artigo 36 como competencia propia das deputacións a asistencia e
cooperación económica aos concellos. Asemade a Deputación amosa o seu interese na
promoción do conxunto dos destinos turísticos da provincia, mediante o fomento da marca
Turismo Rías Baixas.
IV.- Que o Porto de Vigo constitúe o principal centro de distribución da pesca europea, así
como un porto transatlántico consolidado, que promove o carácter da cidade como destino
turístico. Pese a estas oportunidades, Vigo carece dun festival de verano coherente coa
identidade pesqueira e marítima da cidade. Á vista desta situación a Cooperativa de
Armadores de Pesca do Porto de Vigo, pretende celebrar un festival do mar en Vigo coa
denominación “VIGO SEAFEST”, co obxecto de dar a coñecer os productos pesqueiros
locais e a cultura gastronómica en torno a eles. Esta cita representa unha oportunidade
para potenciar o emprego nas empresas pesqueiras e o turismo en Vigo e nas Rías Baixas,
especialmente no eido do festivais relacionados cos sectores primarios, aspirando incluso
nunha cita de carácter internacional.
V.- Que os festivais relacionados co sectores primarios teñen cobrado gran importancia e
relevancia a nivel internacional, o que os converte en escaparates ao turismo para as
cidades que os promoven, así como da consolidación empresarial no seu ámbito de
actuación. En consecuencia a celebración dun evento deste tipo supón unha oportunidade
única para a promoción, non só da cidade de Vigo, senón das Rías Baixas e da provincia de
Pontevedra. Neste sentido o segmento ao que se dirixe esta oferta, turismo gastronómico e
de festivais, en constante crecemento, non resulta accesible para os canles tradicionais de
promoción, tanto por custe como impacto. En consecuencia, a colaboración mediante a
tramitación dun convenio co evento semella a ferramenta idónea para maximizar a
repercusión que supón este evento na consolidación das empresas e do emprego, así como
do turismo nas Rías Baixas e Pontevedra como destino turístico.
VI.- Que, de acordo coas precedentes consideracións e en desenvolvemento do Protocolo
de colaboración citado anteriormente, que contempla como un dos seus obxectivos
estratéxicos o apoio ás iniciativas de cualificación da promoción turística, acordaron aprobar
o presente convenio de colaboración, que asinan os comparecentes, con arranxo aos
seguintes
PACTOS
PRIMEIRO.- OBXECTO DO CONVENIO
É obxecto deste convenio establecer e concretar o réxime de colaboración entre ambas
administracións locais para a promoción da produción pesqueira local e a súa importancia
laboral, social e económica, así como a promoción turística de Vigo e das Rías Baixas, no
marco da celebración do festival “VIGO SEAFEST”, na procura do cumprimento, entre
outros, dos seguintes obxectivos:
− Promoción dos produtos pesqueiros locais e da cultura gastronómica en torno a eles.
− Fomento na opinión pública da importancia social e económica da pesca e dunha

produción sostible.
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− Fomento do consumo de peixe como alimentación saudable e nutritiva, así como do seu
potencial na nova cultura gastronómica.
− Consolidación do emprego mediante a promoción das empresas e marcas pesqueiras
locais.
− Promoción de Vigo e as Rías Baixas como destino turístico, con especial atención ó
turismo gastronómico.
SEGUNDO.- FINANCIAMENTO DO CONVENIO
As actuacións ás que se refire o presente convenio serán financiadas pola Deputación
Provincial e o Concello de Vigo, que obríganse a sufragar o custe das prestacións obxecto
da contratación ata a cantidade máxima de CENTO CINCOENTA E CINCO MIL euros
(155.000,00 €), para o total das actuacións ás que se refire o presente convenio incluído o
IVE, a executar durante o exercicio 2017. No caso de que actuación teña un custo inferior
ao inicialmente previsto e sempre que isto non supoña unha execución deficiente da
totalidade do proxecto, o financiamento reducirase proporcionalmente ás obrigas
económicas que lle corresponda afrontar a cada parte. O financiamento realizarase contra a
contra as aplicacións correspondentes dos vixentes orzamentos das administracións
asinantes.
TERCEIRO.- EXECUCIÓN DO CONVENIO
1º.- A execución do presente convenio e o seu financiamento polas administracións
intervintes terá lugar có seguinte desglose:
ANUALIDADE
2017
2017
TOTAL

Entidade
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
CONCELLO DE VIGO

TOTAL
50.000,00 €
105.000,00 €
155.000,00 €

2º.- O Concello de Vigo redactará unha proposta de convenio de colaboración coa
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo – Sociedad Cooperativa Gallega,
CIF F36608131. para o festival “VIGO SEAFEST”. Dita sociedade é a entidade titular da
marca “VIGO SEAFEST”, polo que é titular do dereito exclusivo a utilizar dita marca no
tráfico económico.
3º.O Concello de Vigo remitirá unha copia do texto do convenio á Deputación Provincial e
comunicarase a esta Institución a data e a hora en que terá lugar a súa sinatura, á que
asistirá, de consideralo procedente, un representante da Corporación provincial.
4º.- A Administración municipal remitira á provincial, a xustificación das actuacións
recollidas no convenio de colaboración.
5º.- A Deputación Provincial poderá inspeccionar as actuacións obxecto do presente
convenio cando o teña por conveniente, así como formular as observacións que estime
pertinentes, sen prexuízo de que corresponda en exclusiva ao órgano de contratación e ao
responsable do contrato a emisión das ordes e instrucións que procedan.
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CUARTO.- COMPROMISOS DO CONCELLO
O Concello de Vigo obrígase a:
−

Redactar unha proposta de texto de convenio, entre o Concello de Vigo é a
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo – Sociedad Cooperativa
Gallega, CIF F36608131. para o festival ”VIGO SEAFEST”. A Cooperativa de
Armadores de Pesca del Puerto de Vigo – Sociedad Cooperativa Gallega, é a
entidade organizadora do “VIGO SEAFEST”.

−

Aprobar o texto do convenio pola Xunta de Goberno Local, de conformidade co
artigo 127.1.g) LRBRL.e remitir un exemplar do acordo á Deputación Provincial e
máis do convenio.

−

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

−

Xustificar perante a Deputación, as actuacións as que se refire prestacións
executadas mediante a presentación da seguinte documentación acreditativa dos
gastos:
o

Copia do acordo de aprobación da Xunta de Goberno Local e do texto do
convenio asinado entre o Concello de Vigo e Cooperativa de Armadores de
Pesca del Puerto de Vigo – Sociedad Cooperativa Gallega, CIF F36608131.
para o festival ”VIGO SEAFEST”.

o

memoria das actividades realizadas relacionadas cos gastos da actividade
subvencionada; informe favorable de pagamento da xustificación do convenio
asinado polo responsable do servizo;

o

facturas, ou documentos análogos acreditativos do gasto efectuado,
aprobadas polo órgano competente do Concello;

o

conta xustificativa que relacione os gastos da actividade subvencionada;

o

memoria de gastos e ingresos relacionados coa actividade;

o

certificación de pagamento a favor de Cooperativa de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo – Sociedad Cooperativa Gallega, CIF F36608131.
asinada polo Tesoreiro do Concello de Vigo;

o

calquera outra documentación esixible pola normativa vixente para a correcta
xustificación deste convenio ou que se considere necesaria para a
comprobación da correcta execución do obxecto do convenio.

−

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

−

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

−

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

−

Asemade, o Concello de Vigo comprométese ao cumprimento das obrigas contidas
na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia e en especial as recollidas
no artigo 11 da mesma. Tamén será de aplicación o establecido no Decreto 11/2009,
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do 8 de xaneiro, na Lei 38/2003 Xeral de Subvencións e no seu regulamento,
aprobado polo Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo.
QUINTO.- COMPROMISOS DA DEPUTACIÓN
A Deputación de Pontevedra comprométese a cofinanciar os custes derivados do convenio,
ata a cantidade máxima de CINCUENTA MIL euros, (50.000,00€) o que supón o 32,26 % do
custe da actuación, de conformidade co disposto no pacto segundo, que será librada contra
a presentación das correspondentes facturas ou documentos análogos acreditativos do
gasto efectuado, así como da restante documentación xustificativa necesaria e logo da súa
fiscalización pola Intervención provincial.
O pagamento das prestacións obxecto do convenio realizarase, contra a aplicación
17/942.9420.462.14 do vixente orzamento provincial.
A Deputación Provincial someterá o texto do convenio de colaboración entre o Concello de
Vigo e a Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo – Sociedad Cooperativa
Gallega, CIF F36608131 obxecto deste convenio á supervisión e comprobación dos seus
servizos técnicos, e se o estima oportuno, poderaos someter á aprobación do órgano de
goberno que corresponda, coa finalidade de autorizar as actuacións previstas nos mesmos.
A Deputación Provincial poderá inspeccionar a execución das prestacións obxecto do
presente convenio e formular as observacións que estime pertinentes.
Non obstante, as actuacións estarán sometidas á comprobación explícita da execución das
prestacións por parte dos servizos técnicos da Deputación Provincial.
SEXTO.- PUBLICIDADE
En toda a documentación e informacións relativas ás actuacións de promoción turística
incluirase a imaxe corporativa que a este fin faciliten, en todos os formatos, a Deputación
Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo.
As accións a desenvolver dentro do festival “VIGO SEAFEST”, deberán garantir un alto
impacto e visibilidade da colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de
Vigo.
Por outra parte, en cumprimento do establecido 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, e, en aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9
de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a Base de
Datos Nacional de Subvencións operará como sistema nacional de publicidade das
subvencións. A tales efectos e para garantir o dereito dos cidadáns a coñecer todas as
subvencións convocadas en cada momento e cara a contribuír ós principios de publicidade
e transparencia, a Intervención Xeral da Administración do Estado publicará na súa páxina
web as subvencións concedidas, segundo o establecido nos artigos 20.4 e 20.8.b da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
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SÉTIMO.- COMPATIBILIDADE CON OUTRAS SUBVENCIÓNS
Conforme o disposto no artigo 40.1º, letra d) do Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que
se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a
achega económica prevista no presente instrumento será compatible con outras
subvencións, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera
Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou e
organismos internacionais.
Porén, o importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou
en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da
contratación subvencionada.
OITAVO.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO
Para o seguimento e coordinación da execución deste convenio e resolución das dúbidas
que poidan producirse na súa interpretación crearase unha comisión integrada por dous
representantes de cada unha das Administracións asinantes, un dos cales terá carácter
técnico.
Corresponderá á Comisión de Seguimento, entre outras funcións:
− A puntual recepción de información sobre todas as actuacións que se produzan na
execución do contrato a que este convenio se refire.
− Impulsar e avaliar o cumprimento deste convenio propoñendo as actuacións que se

consideren precisas.
− Propoñer a interpretación, no caso de dúbida, do seu contido.
− Se xorden controversias na aplicación do convenio propoñerlles ás partes a súa
resolución.
− A resolución das dúbidas que presente a interpretación do convenio e, no seu caso, a
emisión de informe se a dúbida ten que ser resolta polos órganos de goberno das
administracións asinantes.
A Comisión de Seguimento reunirase cando o estime conveniente o seu responsable, por
decisión propia ou a petición de calquera dos seus membros. As súas reunións terán lugar
na Casa do Concello de Vigo. Na reunión constituínte da Comisión de Seguimento
designarase ao seu responsable e ao seu secretario que levantará acta das súas reunións.
NOVENO.- VIXENCIA
O presente convenio producirá os seus efectos desde o 1 de xuño de 2017 ata a total
execución do contrato a que o mesmo se refire, sen que en ningún caso o seu prazo de
vixencia poida superar o 31 de decembro de 2017.
DÉCIMO.- EXTINCIÓN DO CONVENIO
O convenio extinguirase polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou
por incorrer en causa de resolución.
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Serán causas de resolución:
1º.- O transcurso do prazo máximo de vixencia do convenio.
2º.- O acordo unánime dos asinantes.
3º.- O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes.
Neste caso, notificarase á parte incumpridora un requirimento para que, no prazo que se
sinale, cumpra coas obrigas ou compromisos que se consideran incumpridos. Este
requirimento será comunicado tamén ao responsable da Comisión de Seguimento. Se
transcorrido o prazo indicado no requirimento persistira o incumprimento, a parte que o
dirixiu notificará á outra parte a concorrencia de causa de resolución e entenderase resolto
o convenio. A resolución do convenio por esta causa poderá dar lugar a indemnización dos
danos e perdas causados.
4º.- Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio.
5º.- Por calquera outra causa distinta das anteriores prevista no convenio ou noutras leis.
6º.- Polo incumprimento do contrato por parte da Cooperativa de Armadores de Pesca del
Puerto de Vigo – Sociedad Cooperativa Gallega.
UNDÉCIMO.- RÉXIME XURÍDICO.
O presente convenio ten natureza administrativa e rexerase pola Lei 38/2003 do 17 de
novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do Estado en materia de
réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non
básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio;
as Bases de Execución dos orzamentos das Administracións asinantes e as restantes
normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo, a falta de entendemento previo pola Comisión de seguimento e control as
partes quedan sometidas á xurisdición contencioso-administrativa na resolución de posibles
controversias que puideran suscitar o incumprimento ou a interpretación do convenio.
E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan o presente convenio por
duplicado e a un só efecto no lugar e na data sinalados no seu encabezamento.

4(595).PRÓRROGA DO CONTRATO DE SERVIZOS DE VIXILANCIA G.
HOTEL SAMIL. EXPTE. 19854/240.
Visto o informe de fiscalización de data 15/06/17, dáse conta do informe-proposta do
13/06/17, asinado polo xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario, a xefa
da Área de Xestión Patrimonial e Territorial e o concelleiro-delegado de Patrimonio,
que di o seguinte:
ANTECEDENTES
I.- Con data 2 de setembro de 2016 o Concello de Vigo asinou con ALCOR SEGURIDADE
S.L. o contrato de servizos de vixianza do Gran Hotel Samil de acordo co prego de cláusulas
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administrativas particulares e prego de prescripcións técnicas aprobados pola Xunta de
Goberno Local de data 17.06.2016.
II.- O inicio do contrato realizouse, segundo acta de inicio do servizo en data 20.09.2016. O
mesmo foi prorrogado en ata o 19.06.2017.
III.- Estase a tramitar actualmente a contratación dun dereito de superficie na edificación e
parcela do Gran Hotel na Avda de Samil. Está xa elaborada o Prego de Prescripcións
Técnicas e a Memoria para a elaboración do PCAP, atopándose o citado expediente no
Servizo de Contratación para a elaboración do citado PCAP. Os tempos da citada licitación
fan necesario continuar co servizo de vixiancia nas instalacións por un tempo aproximado de
3 meses, nos que se prevé se poida ter finalizada a mesma.
IV.- A empresa Alcor S.L ven desenvolvendo correctamente o servizo contratado.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS
I.- O artigo 303 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCS) establece a posibilidade
de prórroga dos contrastos de servizos por mutuo acordo das partes antes da finalización de
aquel, sempre que a duración total do mesmo non exceda dos 6 anos e que as prórrogas
aislada ou conxuntamente non superen o plazo fixado orixinariamente.
II.- O PCAP do contrato de servizos de vixilancia do Gran Hotel Samil aprobado pola Xunta
de Goberno Local en data 17.07.2016 establecía nas FEC do mesmo (cláusula4) un período
de execución de 6 meses, coa posibilidade de dúas prórrogas de 3 meses cada unha,
rematando o mesmo no memento en que se formalice a adxudicación das instalacións
obxecto do presente contrato, debendo ser notificado o acto de adxudicación. A primera
prórroga foi autorizada pola Xunta de Goberno Local en data 16.03.2017 rematando o
19.06.2017.
III.- Cúmplense por tanto os requesitos do TRLCSP e do PCAP, debendo darse previa
audiencia á mercantil ALCOR SEGURIDADE S.L, que debe aceptar á prórroga do contrato
co prezo e condicións establecidas no PCAP.
–
Prezo do contrato: 60.841.70 € (6 meses) IVE engadido
–
Total gasto prórroga: 30.420,85 € (3 meses)
–
Fin da prórroga: 19.09.2017. En todo caso rematará no momento en que se
formalice a adxudicación das instalacións obxecto do presente contrato, debendo ser
notificado o acto de adxudicación.
–
Non resulta necesario reaxustar as garantías do contrato, por resalizarse o servizo
nas mesmas condicións.
Para facer fronte ao gasto do contrato o Concello existe crédito adeucado e suficiente na
aplicación orzamentaria 9330.2270100 “Seguridade” a nivel bolsa de vinculación.
IV.- Competencia.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle
á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, conforme ó previsto
na Disposición adicional segunda paragrafo 3º do TR da Lei de Contratos do Sector Público.
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A vista dos documentos que obran no expediente respecto da prórroga do contrato,
PROPONSE á Xunta de Goberno Local, previa conformidade co contratista e informe de
fiscalización da Intervención Xeral,
1º- Aproba-la prórroga do contrato de servizos de vixilancia do Gran Hotel Samil asinado
con ALCOR SEGURIDADE S.L por un prazo de 3 meses cos mesmo Presuposto total:
30.420,85 € (IVE engadido).
2º.- Autorizar o gasto do importe estimado da prórroga de servizos de vixilancia do Gran
Hotel Samil por un total de 30.420,85€ euros (IVE engadido); coa imputación indicada no
informe antecedente.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás catorce
horas. 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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