ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 26 de xuño de 2017
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero
D. Angel Rivas González.
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez

Invitados
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Santos Hector Rodríguez Díaz

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e quince minutos do día vinte e seis de
xuño do ano dous mil dezasete e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr.
Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como Secretario o concelleiro, Sr. Rodríguez Escudero, 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(632).-

Ratificación da urxencia.

A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(633).PROPOSTA DE CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O
COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE GALICIA PARA A
ORGANIZACIÓN DO CONGRESO INTERNACIONAL DE ENXEÑERÍA DE
FABRICACIÓN MESIC 2017. EXPTE. 15088/101.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 20/06/17 e o
informe de fiscalización do 22/06/17, dáse conta do informe-proposta do 16/06/17,
da xefa da área de Xestión Patrimonial e Territorial, conformado polo concelleiro-
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delegado de Xestión Municipal, Persoal, Patrimonio e Admon. Electrónica, que di o
seguinte:
"ANTECEDENTES
Primeiro.- I.-En data 14.06.2017, o Concelleiro delegado de Xestión municipal ordena iniciar
expediente para a tramitación dun convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o
Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia para a execución do 7º Congreso
Internacional da Sociedade da Enxeñería de Fabricación MESIC 2017, a celebrar en Vigo
nas datas 28, 29 e 30 de xuño de 2017, organizado ademais de polo COIIG, pola
Universidade de Vigo e a Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia.
Acompaña á solicitude, documentación preceptiva para acreditar a condición de beneficiaria
dunha subvención directa pola citada Corporación, segundo artigo 13 da Lei 38/2013, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións, en concreto:
● Memoria da actividade a desenvolver
● Orzamento de gasto e de ingresos.
● Certificacións de carecer de débedas có Concello de Vigo, Facenda pública, Seguridade Social e Facenda da Xunta.
● Declaración responsable de non contar con outro tipo de axuda.
● Copia dos estatutos do Colexio Oficial de Enxeñerios Industriais de Galicia
● Copia do DNI do presidente e representante legal da Fundación
● CIF sociedade.
● Certificación bancaria.
● Declaración responsable de non estar incurso en prohibición prevista na Ley de
Subvencións de Galicia para ser beneficiaria da subvención solicitada nin en causa
de procedencia de reintegro.
II.- O vixente orzamento xeral municipal inclúe, na aplicación orzamentaria 912.0.489.00.04,
crédito para conceder directamente, segundo procedemento establecido nos artigos 26 LSG
e 67 Regulamento da lei xeral de subvencións, unha subvención por razón educativas e de
interese público, como é en concreto a celebración dun dos foros internacionais máis
contrastados e salientables como espazo de reflexión e intercambio de experiencias vencelladas coas actividades de investigación e desenvolvemento no campo da Enxeñería da Fabricación e ser a cidade de Vigo un claro referente de puxanza e innovación en Galicia a nivel industrial.
Segundo.- 7º Congreso Internacional da Sociedade da Enxeñería de Fabricación
MESIC 2017
O Colexio de Enxeñeiros Industriais, é unha corporación profesional de dereito público, con
personalidade xurídica e capacidade xurídica pública e privada para o cumprimento do seus
fins: a tutela do exercizo da profesión de enxeñería industrial como garantía dos dereitos
dos cidadáns. A súa dimensión pública está xustificada no exercizo de funcións públicas administrativas, polo que nese ámbito da súa actividade, réxese polo Dereito administrativo.
En canto a seu funcionamento, a norma reguladora son os Estatutos do Colexio, tal e como
prescribe o artigo 6 da Lei estatal de Colexios porfesionais, aprobados segundo Decreto
160/2007, de 26 de xullo, modificados polo Decreto 65/2010, de 15 de abril, en
desenvolvemento dos estatutos xerais dos colexios de enxeñeiros industriais, e ó abeiro dos
disposto na Lei estatal 2/1974, de 13 de febreiro de colexios profesionais e Lei 11/2001, de
colexios profesionais da Comunidade autónoma de Galicia.
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Xunto coa solicitude do Colexio, a Xefatura da Área de xestión patrimonial e territorial, en
funcións de sinatura técnica superior no ámbito da unidade administrativa de Alcaldía, e co
conforme do Concelleiro delegado da Área de Xestión municipal, Recursos Humanos
Administración electrónica e Patrimonio redacta a MEMORIA XUSTIFICATIVA DO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O COLEXIO
OFICIAL DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE GALICIA PARA A ORGANIZACIÓN DO
CONGRESO INTERNACIONAL DE ENXEÑERÍA DE FABRICACIÓN MESIC 2017 A
CELEBRAR EN VIGO, e que se formaliza nun convenio, cuxo obxecto é articular o réxime
de colaboración entre o Concello e o COIIG, para a financiación do proxecto educativo
“MESIC 2017”, a través dunha subvención directa. Na citada Memoria descríbese o proxecto
do Congreso a desenvolver polo COIIG, pola Universidade de Vigo e a Asociación de
Industriais Metalúrxicos de Galicia, e para o que se solicita unha subvención de 29.000
euros
Con estes antecedentes, o servizo técnico da Alcaldía procede á redacción do convenio reitor da subvención, cuxa aprobación se propón.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
1.- Lexislación apricable
• Normativa reguladora da contratación das Corporacións locais, constituída pola polo
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, polo que se aproba o texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público e RD 1098/2001, de 12 de outubro,
polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos
• Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público
• Lei 19/2013, de 9 de decembro de Transparencia
• Lei 7/1985, de 2 abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL)
• Lei de administración local de Galicia, 5/1997, do 22 de xullo
• Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración
Local
• RDL 781/1996, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local (TRRL)
• Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais
• Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións
• RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da lei xeral de
subvencións
• Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia
• 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
• Lei 12/2006, de 1 de decembro, de Fundacións de interese galego
• Lei 50/2002, de Fundacións
• Decreto 248/1992, de 18 de xuño, polo que se aproba a Regulamento de
Organización e de Funcionamento do Protectorado das Fundacións de Interese
Galego
• Decreto 160/2007, de 26 de xullo, polo que se aproban os Estatutos do Colexio de
Enxeñeirios de Galicia, modificados polo Decreto 65/2010, de 15 de abril,
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•
•

Lei estatal 2/1974, de 13 de febreiro de colexios profesionais
Lei 11/2001, de colexios profesionais da Comunidade autónoma de Galicia.

2.- A actividade de fomento
A concesión da axuda económica solicitada desta Administración municipal polo COIIG para
o desenvolvemento do Congreso de interése público e educativo, enmárcase dentro da denominada actividade administrativa de fomento que as Administracións públicas poden promover mediante a concesión de auxilios directos ou indirectos para servizos ou actividades
que complementen ou suplan os atribuídos ao Ente público; acción de fomento á que expresamente se refire o artigo 294 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, reguladora da Administración
Local de Galicia, en relación coas Corporacións Locais, dispoñendo que: “1. A actividade de
fomento se exercerá de conformidade cos principios de publicidade, obxectividade, libre
concorrencia e igualdade e con adecuación á legalidade orzamentaria”; “2. As Corporacións
Locais poderán conceder subvencións e axudas de contido económico ou doutra natureza
as entidades, organismos ou particulares, nos casos en que os servizos ou actividades dos
mesmos complementen o substitúan aos atribuídos á competencia local. 3. As Corporacións Locais comprobarán a aplicación efectiva dos medios de fomento á la finalidade pre vista”.
3.- Natureza da subvención
Dentro desta acción de fomento, a axuda económica solicitada responde á categoría técnica
de subvención, definida nos artigos 2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e 2 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, en tanto que a mesma
se concreta nunha achega económica sen contraprestación directa da beneficiaria, que se
suxeita á realización dun proxecto, xa realizado ou por desenvolver, cuxa execución ten de
fomentar unha actividade de interese público e educativo.
Este carácter está xustificado na Memoria elaborada por esta Xefatura de Área en base ás
conclusións reflectadas no informe do Técnico de Educación de data 13.06.2017, no que se
xustifica o interese público do proxecto que dificulta a súa convocatoria pública: “..O Concello de Vigo na súa posible condición de entidade colaboradora deste congreso mundial no que se abordarán os retos dos procesos de fabricación, podería difundir de
xeito especial a súa participación directa no impulso e desenvolvemento deste evento, e ter un notorio retorno poñendo en valor a forte aposta institucional e o alto grao
de compromiso desta administración local con esta acción innovadora de investigación e acreditado interese formativo, que tamén contribúe a sumar na construcción
do noso proxecto colectivo de cidade.”
4.- Competencia municipal
O artigo 25. 2. h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local atribúe ás Administracións municipais competencia materia de información e promoción da actividade turística de interés e ámbito local e na letra “m” a promoción da cultura. Asemade a
Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia, no seu artigo 80.2.n, regula como unha
competencia local, a xestión de actividades culturais e a ocupación do tempo libre e o
turismo.
A competencia municipal xustifícase en que o art 25 LRBRL, remite a unha lei específica
para determinar a competencia municipal propia, garantindo, segundo punto quinto do citado
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artigo, que non hai unha atribución simultánea da mesma competencia a outra administración pública. A Disposición adicional primeira Lei 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización e sostenibilidade da Administración local , dispón que as competencias atribuidas ás
entidades locais pola lexislación autonómica anterior á entrada en vigor da citada Lei , (tal é
o caso, en canto o artigo 80.2 da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia, atribúe ós
Concellos como competencia propia na letra “n”, a xestión de actividades culturais e a
ocupación do tempo libre e o turismo) , continuarán exerciéndoas elas, rexíndose pola indicada lexislación.
5.- Procedemento de concesión directa
A posibilidade da concesión directa a subvención ó COIIG está prevista expresamente nos
artigos 22.2.letra “c” da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e 19.4 letra
“c” da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e 40 do Regulamento da Lei
galega de subvencións, con carácter excepcional, dado o interese público municipal,
educativo, cultural e social, da actividade que dificulta a súa convocatoria pública:
A tramitación da subvención polo procedemento excepcional de concesión directa fundaméntase, ademais da súa singulariedade: “subvencións en que se acrediten razóns de interese público, .... u outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública”. Xustificado queda no informe do Técnico de Educación o interese público municipal do
Congreso. O interese educativo-formativo-social radica en que este evento bianual é un dos
foros internacionais máis contrastados e salientables como espazo de reflexión e intercambio de experiencias vencelladas coas actividades de investigación e desenvolvemento no
campo da Enxeñería da Fabricación e en que sendo a cidade de Vigo, un claro referente de
puxanza e innovación en Galicia a nivel industrial con múltiples sectores productivos de relevancia e vangarda mundial como automoción, granito, asteleiros ..., constituirase como un
estratéxico punto de encontro internacional. O Congreso conta con contrastados antecedentes de avaliación positiva e satisfactoria nas súas anteriores edicións e sedes nacionais que
os albergaron (Calatayud, Madrid, Alcoy, Cádiz, Zaragoza e Barcelona).
A dificultade da súa convocatoria pública radica:
• na natureza do propio Congreso. Tal e como se explicitou, é un foro bianual especializado nas actividades de investigación e desenvolvemento no campo da Enxeñería
da Fabricación, avances, innovacións, tendencias, a industria 4.0 e o seu futuro...
• a relavancia internacional dos intervintes
• a pluralidade de destinatarios
• o seu vencellamento cunha grande cidade industrial como a cidade de Vigo, referente de puxanza e innovación en Galicia a nivel industrial con múltiples sectores
productivos de relevancia e vangarda mundial como automoción, granito, asteleiros
…
Todas estas circuntanscias acreditan que estamos ante un proxecto ÚNICO e EXCEPCIONAL .
6.- Convenio regulador
De acordo co disposto nos artigo 40.1 do Decreto 11/2009 de 8 de xaneiro polo que se aproba o
Regulamento da Lei de subvencións de Galicia , o convenio será o instrumento habitual para
canalizar as subvencións directas por razóns de interese público, social.
En canto ó seu contido, axústase á lexislación de subvencions, artigos 65.3 LXS, 26.2 LSG e 40
RLSG, e Base 38.4 das de execución dos vixentes Orzamentos do Concello. As súas determina-
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cións estímanse conformes ao interese público que a subvención persigue e ao Ordenamento
Xurídico e suficientes ao fin pretendido:
•

•
•
•
•
•
•
•

Definición do obxeto da subvención, celbración do 7º Congreso Internacional da Sociedade da Enxeñería de Fabricación MESIC 2017 , con indicación do seu carácter
singular e as razóns que acreditan o interese público, social, económico o humanitario ou aquelas que xustifican a dificultade da súa convocatoria pública, segundo informe do Técnico de Educación e Memoria do convenio
Beneficiario e modalidade de axuda, COIIG, a través dunha achega económica
Crédito presupostario ao que se imputa o gasto e a contía da subvención
Compatibilidade ou incompatibilidade con outras subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade
Prazos e modos de pago da subvención
Prazo e forma de xustificación por parte do beneficiario do cumprimento da finalidade
para a cal se concedeu a subvención e da apricación dos fondos percibidos
Obriga do reintegro, total ou parcial, da subvención ou da axuda pública percibida no
suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión
Obriga do beneficiario de facilitar toda a información que lle sexa requerida poa
Intervención, polo Tribunal de Contas e polo el Consello de Contas no exercizo de
súa funcións de fiscalización e control do destino das subvenciones

O interese xeral e a conveniencia na concertación do convenio, recóllese na Memoria xustificativa do convenio, documento obrigado segundo sinala o art 40.2 RLSG. Trataríase da celebración
dun dos foros internacionais máis contrastados e salientables como espazo de reflexión e intercambio de experiencias vencelladas coas actividades de investigación e desenvolvemento no
campo da Enxeñería da Fabricación e ser a cidade de Vigo un claro referente de puxanza e innovación en Galicia a nivel industrial.
7.- Publicidade
Darase ao presente acordo a publicidade exisida polo art. 8.1.c) da Lei 19/2013 do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno remitirase á Base de
Datos Nacional de Subvencións información detallada da subvención (obxecto ou finalidade
da mesma, identificación dos beneficiarios, importe das subvención, resolución no seu caso
de reintegro e sancións no seu caso impostas)
8.- Competencia
Consta no expediente de aprobación do convenio os documentos necesarios para a súa
tramitación: orde de inicio, memoria do convenio e texto do mesmo.
Antes da súa aprobación pola Xunta de Goberno, deberá formularse proposta de aprobación
e emitir informe a Asesoría xuridica e Intervención Xeral do Concello sobre as operacións
orzamentarias ou contables que proceda executar .
De conformidade cos artigos 10.4 LXS, e 127.1.g) LRBRL, corresponderá á Xunta de
Goberno Local a aprobación da concesión da subvención e do convenio, con carácter previo, á aprobación do gasto (artigo 31 LSG)
Por todo o exposto, formúlase á Xunta de Goberno Local a adopción da seguinte
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PROSPOSTA
1. Autorizar o gasto por importe de 29.o00 euros, a favor do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, con cargo á aplicación orzamentaria aplicación orzamentaria 912.0.489.00.04, “outras subvencións”, ou con cargo ó credito da correspondente
bolsa de vunculación, en concepto de subvención para desenvolver o 7º Congreso
Internacional da Sociedade da Enxeñería de Fabricación MESIC 2017. A entrega da
subvención ó COIIG realizarase segundo procedemento e prazos previstos no convenio regulador, debendo no seu tempo presentar as memorias xustificativas e de
avaliación das accións correspondentes á actividade realizada no ano 2017, acompañadas dos xustificantes dos pagos realizados, que deberá ter lugar antes do día
20 de novembro de 2017.
2. Aprobar o texto do convenio entre o Concello de Vigo e o COIIG, que rexerá a subvención directa segundo vixentes orzamentos do Concello de Vigo para coadxuvar á
execución do 7º Congreso Internacional da Sociedade da Enxeñería de Fabricación
MESIC 2017, texto que se incorpora como anexo á presente proposta de acordo.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS
INDUSTRIAIS DE GALICIA PARA A ORGANIZACIÓN DO CONGRESO INTERNACIONAL DE
ENXEÑERÍA DE FABRICACIÓN MESIC 2017
Na Casa do Concello de Vigo, a __ de ______ de dous mil dezaste
REUNIDOS
Dunha parte, o Alcalde de Vigo, D. Abel Caballero Álvarez, designado na sesión do Pleno da
Corporación do día 13 de xuño de 2015, e que actúa en representación do Concello de acordo
aos artigos 124.4 a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local 7/85 (en diante LR BRL) e o artigo 61.1 a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia (en diante LALGA).
Doutra parte d. Oriol Sarmiento Díez con D.N.I. 46895716-G, na súa calidade de DecanoPresidente e representante legal do COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE
GALICIA, CIF núm. Q 1570003B e enderezo na rúa Alameda 30-32, 8º de A Coruña.
Ambas as partes recoñécense mutuamente capacidade legal suficiente para subscribir o outorgamento do presente convenio e
EXPOÑEN
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I.- Que o COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE GALICIA, é unha corporación
profesional de dereito público, con personalidade xurídica e capacidade xurídica pública e
privada para o cumprimento do seus fins, que rexe o seu funcionamento polos Estatutos do
propio Colexio, aprobados segundo Decreto 160/2007, de 26 de xullo, modificados polo Decreto
65/2010, de 15 de abril, pola Lei estatal de Colexios porfesionais, e polo disposto na Lei estatal
2/1974, de 13 de febreiro de colexios profesionais e Lei 11/2001, de colexios profesionais da
Comunidade autónoma de Galicia.
Os seus fins teñen responden á finalidade última de tutela do exercizo da profesión, sendo os
esenciais ordenar o exercizo da profesión, e promover o desenvolvemento industrial sustentable
e a compatibilidade das industrias coa conservación do medio.
Entre as súas funcións están:
exercer as funcións que lle sexan encomendadas polas distintas administracións públi-

•

cas e asesorar os organismos do Estado, comunidades autónomas, corporacións locais,
persoas ou entidades públicas ou privadas e os seus mesmos colexiados, emitindo informes, elaborando estatísticas, resolvendo consultas
impulsar o desenvolvemento de actividades científicas, técnicas, económicas, sociais e

•

culturais relacionadas coa profesión.
fomentar e axudar, polos procedementos que en cada caso entendan máis pertinentes,

•

aquelas institucións, oficiais ou particulares, que tenten de incrementar o desenvolvemento da industria.
Entre as actividades para o desenvolvemento destes fins, o COIIG coorganiza coa Universidade
de Vigo e coa Asociacion de Industriais Metalúrxicos de Galicia, o 7º Congreso Internacional da
Sociedade de Enxeñería de Fabricación, un congreso cuia finalidade é a creación de foros de
intercambio de experencias no campo da enxeñería de fabricación. Os seus obxectivos son:
•

dar unha visión do evoluir e os avances da investigación de procesos e tecnoloxías da
fabricación

•

definir cómo os profesionais da enxeñería da fabricación deberían afrontar os retos
futuros, no contexto no incremento dos sistemas de información dixital e as tecnoloxías
das comunicación e a conseguinte transformación dos seus procesos, tendo en conta
as novas tendencias en Enxeñería de fabricación das Industria 4.0.

II.- Que a Alcaldía de Vigo, coñecedora da celebración do Congreso, e no exercizo da súa competencia propia que a Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local atribúe
ás Administracións municipais en materia de información e promoción da actividade turística de
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interese e ámbito local e a promoción da cultura, no seu art 27.2 letras“h”e “m”, desexa promover
e colaborar económicamente na celebración do Congreso.
III.- O vixente Orzamento Xeral do Concello de Vigo inclúe na aplicación orzamentaria
912.0.489.00.04, “Outras subvencións”, crédito para conceder directamente, segundo procedemento establecido no artigo 67 Regulamento da Lei xeral de subvencións, unha subvención por
razón educativas e de interese público, como é en concreto a celebración dun dos foros internacionais máis contrastados e salientables como espazo de reflexión e intercambio de experiencias vencelladas coas actividades de investigación e desenvolvemento no campo da Enxeñería
da Fabricación e ser a cidade de Vigo un claro referente de puxanza e innovación en Galicia a
nivel industrial.
IV.- Que o COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE GALICIA non está incurso
en prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei xeral de subvencións e
específica de Galicia, áchase ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade
Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das
declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente administrativo tramitado a
estes efectos.
V.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, o convenio será o
instrumento habitual para canalizar as subvencións directas, os intervintes, conclúen o presente
convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita subvención con arranxo aos
seguintes
PACTOS
Primeiro.- O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE GALICIA comprométese
a:
1º.- Realizar e xustificar a realización do 7º Congreso Internacional da Sociedade da Enxeñería
de Fabricación MESIC 2017, a celebrar en Vigo nas datas 28, 29 e 30 de xuño de 2017,
organizado polo COIIG, pola Universidade de Vigo e a Asociación de Industriais Metalúrxicos de
Galicia, segundo documentación que figura no expediente administrativo núm 15088/101, sen
prexuizo de que se poidan producir modificacións nas actividades ou accións previstas polo
COIIG no citado proxecto, pero aínda non contratados, que poderán ser substituídos por outros
válidos para desenvolver o citado proxecto (Congreso).
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2º.- Someterse ás actuacións de comprobación a efectuar polo Concello de Vigo, aportando
canta información lle sexa requerida no exercizo destas funcións.
3º.- Adoptar as medidas de difusión previstas no sesto pacto.
Segundo.- O CONCELLO DE VIGO, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Colaborar co COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE GALICIA na
tramitación das solicitudes relativas a necesidades propias do Concello para a realización do 7º
Congreso Internacional da Sociedade da Enxeñería de Fabricación MESIC 2017, na cidade de
Vigo.
2º.- Facilitar os medios precisos para a inserción da súa imaxe institucional nos ámbitos de
promoción do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia (revista, folletos, web, redes
sociais, etc).
3º.- Conceder ao COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE GALICIA unha
subvención por importe de 29.000,00€ con cargo á aplicación orzamentaria 912.0.489.00.04,
“Outras subvencións ” mediante transferencia bancaria á Conta Corrente facilitada pola entidade
e previa fiscalización da intervención do Concello de Vigo, do orzamento en vigor, co obxecto de
coadxuvar á financiación do 7º Congreso Internacional da Sociedade da Enxeñería de
Fabricación MESIC 2017, a celebrar en Vigo, nas datas 28, 29 e 30 de xuño de 2017.
O aboamento da subvención ao COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE
GALICIA realizarase contra a presentación da memoria xustificativa e de avaliación do Congreso
realizado no ano 2017, acompañadas dos xustificantes dos pagos realizados, antes do día 20
de novembro de 2017, con desglose de cada un dos gastos incurridos.
4º.- Comunicar á Base de Datos Nacional de Subvencións información detallada da subvención
(obxecto ou finalidade da mesma, identificación dos beneficiarios, importe das subvención,
resolución no seu caso de reintegro e sancións no seu caso impostas), sistema nacional de
publicidade das subvencións, en apricación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno, sen prexuízo da súa publicación
segubdo diposto no artigo 8 da citada Lei.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera Administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
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efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá á reducción da
subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Quinto.- A beneficiaria poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada
Sesto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade
subvencionada mediante a inclusión da imaxe institucional do Concello de Vigo en todas as
actuacións publicitarias e de difusión que se realicen en relación coa celbracion do Congreso,
debendo aparecer nestas co seu logotipo ou anagrama en calidade de colaborador.
O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE GALICIA achegará probas deste
material para conformidade do Concello de Vigo e o do seu logotipo.
Sétimo.- A beneficiaria, antes do día 20 de novembro de 2017, deberá xustificar o cumprimento
da finalidade para a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A
xustificación deberá facerse con documentos orixinais ( que deberán recoller o número de CIF, a
data, o número de factura e o IVE) pola parte subvencionada e con copias de facturas polo
resto do orzamento. Se poderá substituír a presentación de copias de facturas polo gasto do
proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun balance que abarque a
totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou actividade
que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total foi de
116.407, 4 euros. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo, neste sentido
non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as
condicións previstas no RD 1619/2012 de 30 de novembro, polo que se regula o deber de
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expedir e entregar facturas que incumbe a empresarios e profesionais.

Nestas facturas

computarase o gasto acreditado, deducindo o IVE, salvo que xustifique que estea exenta de IVE,
os xustificantes corresponderán ós gastos relacionados directamente ó obxecto do presente
convenio.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de
pago dos gastos incorridos polo importe da subvención.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención
e si o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose
neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención.
A copia do xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da
subvención procederá á devolución do orixinal.
Oitavo.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó
corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor
por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración
responsable, ao abeiro ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Noveno.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no ano 2017.
Tal como establece o art. 29.7 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia, serán
gastos

subvencionables,

ademáis,

os

“gastos

financeiros”

da

entidade

directamente

relacionados coa actividade subvencionada e resulten indispensables, establecéndose un límite
dos gastos financeiros subvencionables ata un 1% do importe do convenio.
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 50.000 € por execución de obra
ou 18.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo.- A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Alcaldía, que emitirá
informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan
resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade
subvencionada.
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Décimo primeiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Alcaldía e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no
exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo segundo.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos dos artigos 37 LXS e 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e o seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da
subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá
o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo terceiro.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no
RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o
exercizo da potestade sancionadora.
Décimo cuarto.- Os datos persoais da solicitante e o do seu representante serán incorporados
aos ficheiros municipais. A finalidade da súa recollida é a instrución do procedemento para a
concesión da subvención, obxecto deste convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e
notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade
subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia e demais
normativa de aplicación, en orden á conclusión do proceso subvencional, por lo que a súa
achega é obrigatoria.
Ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 1720/2007, de desenvolvemento da LOPD, sendo responsable do seu tratamento o Concello de Vigo, como administración concedente da subvención.
En todo caso, o Concello de Vigo non aplicará ou utilizará con outra finalidade os datos, nin tampouco os comunicará en ningún caso a outras persoas ou entidades, salvo excepcións legais o
por mandato do titular da información.
O Concello de Vigo comprométese a cumprir e facer cumprir o deber de secreto profesional y de
confidencialidade que abarcará calquera información ou dato que puidese coñecer, con ocasión
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da xestión desta subvención, en especial aos de carácter persoal, de acordo co establecido no
artigo 10 de la Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal.
A beneficiaria e, no seu caso, os seus representantes, poderán exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición ante o Concello de Vigo, nos términos previstos na citada
Lei 15/1999.
Décimo quinto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se
aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en
materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos
non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio;
as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito
administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
___ de _____ de 2017.

3(634).PROPOSTA DE CLASIFICACIÓN, PROCEDEMENTO ABERTO PARA
A CONTRATACIÓN
DAS
OBRAS
DO
PROXECTO
“ACTUACIÓNS
PREPARATORIAS ORIENTADAS AO DESENVOLVEMENTO DO 3º PROGRAMA
PARA PINTADO DE MEDIANEIRAS E OUTROS ELEMENTOS VERTICAIS CON
INCIDENCIA NA VÍA PÚBLICA". EXPTE. 8521/307.
Dáse conta do informe-proposta do 23/06/17, da secretaria da Mesa de
Contratación:
"Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación e dos informes de valoración
das proposicións presentadas, por unanimidade dos asistentes, proponse á Xunta
de Goberno local, na súa calidade de órgano de contratación (disposición adicional
2ª TRLCSP), a adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Excluír deste procedemento a OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS,
S.A. por conter a súa oferta valores anormais ou desproporcionados, sen que se
tivesen xustificado.
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación das obras do
proxecto “Actuacións preparatorias orientadas ao desenvolvemento do 3º programa

S.extr.urx. 26.06.17

para pintado de medianeiras e outros elementos verticais con incidencia na vía
pública” (8.521-307) na seguinte orde descendente:

1
2
3

Licitador
PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACION Y VIALES, S.L.
(ACEVI)
ORECO, S.A.

Puntuación
90,26
89,00
36,17

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, PRACE SERVICIOS Y
OBRAS, S.A., para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o
seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a seguinte documentación (artigo
151.2 TRLCSP):
1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. Certificacións de estar ao corrente das súas obrigas tributarias co Estado, coa
Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.
3. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 21 do prego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP).
4. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22
do prego de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 1.006,74 euros en concepto de
custos dos anuncios de licitación”.
Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.

4(635).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DOS
SERVIZOS DE SOPORTE TÉCNICO E FORMACIÓN PARA A POSTA EN
MARCHA DO PROXECTO EDUSI-VIGO VERTICAL- COFINANCIADO POLO
FEDER. EXPTE. 4493/440.
Dáse conta do informe-proposta do 23/06/17, da secretaria da Mesa de
Contratación:
Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación e dos informes de valoración das
proposicións presentadas, por unanimidade dos asistentes, proponse á Xunta de Goberno
local, na súa calidade de órgano de contratación (disposición adicional 2ª TRLCSP), a
adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación dos servizos de
soporte técnico e formación para a posta en marcha do proxecto EDUSI - VIGO VERTICAL
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- cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) na seguinte
orde descendente:
1
2

Licitador
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L.
ERNST & YOUNG S L

Puntuación
96,00
81,00

Segundo.Requirir
ao
licitador
clasificado
en
primeiro
lugar,
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L., para que presente, no
prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a
seguinte documentación (artigo 151.2 TRLCSP):
1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. Certificacións de estar ao corrente das súas obrigas tributarias co Estado, coa Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
3. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 21 do prego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP).
4. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22 do
prego de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 1.212,38 euros en concepto de custos
dos anuncios de licitación”.
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 nove horas e
vinte minutos. Como secretaria dou fé.
rs.
O CONCELLEIRO-SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Cayetano Rodríguez Escudero.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez
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