ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 29 de xuño de 2017
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

Dª Mª. Carmen Silva Rego
Mª José Caride Estévez

Invitados
D. José Manuel Fernández Pérez
Dª. Ana Laura Iglesias González
D. Santos Hector Rodríguez Díaz
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas do día vinte e nove 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 ORDINARIA de acordo coa orde do día
remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral, Sr. Escariz Couso.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(636).DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DO 20/06/17, DO CONCELLEIRODELEGADO DE ORZAMENTOS E FACENDA, DE APROBACIÓN DO PADRÓN
FISCAL DE EXACCIÓNS UNIFICADAS INDUSTRIAIS. EXERCICIO 2017. EXPTE.
49673/516.
Dáse conta da seguinte Resolución de data 20/06/17, do concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda:
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"No uso das competencias que me atribúe a vixente lexislación (art. 127 da Lei 7/85,
Resolución de Delegación de Alcaldía e Acordo da Xunta de Goberno Local de data 19 de
xuño de 2015 así como o artigo 63.2 da Ordenanza Fiscal Xeral),
De conformidade co Informe-Proposta da Dirección de Ingresos de 20 de xuño de 2017,
RESOLVO:
1.- Aprobar o Padrón Fiscal de Exaccións Unificadas de Industriais do ano 2017 (taxa
de lixo industrial e comercial e taxas por entradas de vehículos e reserva especial de
aparcamento) por importe total de 6.564.684,84 Euros (SEIS MILLÓNS CINCOCENTOS
SESENTA E CATRO MIL SEISCENTOS OITENTA E CATRO CON OITENTA E CATRO
CÉNTIMOS), segundo relación nominal de suxeitos pasivos que comeza pola inscrición nº
45816 que figura a nome de “ LA CUMBRE SALCEDA SL” polo establecemento sito en PZ
PRINCESA Nº3, e remata coa inscrición nº 10207 que figura a nome de “ZUÑIGA Y VIDAL
SL” polo local sito en R/ PALMA nº 7 BX, cun total de 22.863 inscricións e correspondendo
a:
- Taxa de lixo comercial ............................................ 5.001.045,27.- Euros
- Entrada vehículos .................................................... 1.533.284,07. - Euros
- Reservas aparcamento ............................................
30.355,50.- Euros
2.- Dar conta a XUNTA DE GOBERNO LOCAL do acordo anterior, de conformidade co
citado artigo 63.2. da Ordenanza Fiscal Xeral.
3.- Proceder á exposición pública durante o prazo de 15 días naturais, producindo esta
exposición os efectos de notificación das liquidacións das cotas que figuran consignadas
para cada un dos contribuíntes, podéndose interpoñer contra ditos actos recurso potestativo
de reposición ante o órgano que aproba este acordo ou ben directamente recurso ante o
Tribunal Económico Administrativo do Concello de Vigo, no prazo dun mes a partir do día
seguinte ó de finalización do período voluntario de pago."

A Xunta de Goberno Local queda informada.
2(637).PROPOSTA
DE
CLASIFICACIÓN
NO
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE MANTEMENTO INTEGRAL DAS
INSTALACIÓNS DE CALEFACCIÓN E AUGA QUENTE SANITARIA NOS
COLEXIOS PÚBLICOS DE VIGO. EXPTE. 17563/332.
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 aos seguintes licitadores, por conter as súas ofertas
valores anormais ou desproporcionados, sen que se tivesen xustificado, ben porque non
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presentaron xustificación ningunha en prazo ou porque non se cumpren os requisitos para
consideralas xustificadas consonte o informe asinado polo xefe da Área de Servizos Xerais
o 19 de xuño de 2017:
1. SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. (MANTOTAL)
2. IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.

Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación dos servizos de
mantemento integral das instalacións de calefacción e auga quente sanitaria nos colexios
públicos de Vigo (17.563-332) na seguinte orde descendente:

Licitador

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puntuación total

Comsa S ervice Facility Management, S .A.U.
Clece, S .A.

100
98,11

I nvestigación y Desarrollo del Lérez, S .L.U.
Elecnor, S .A.
Moncobra, S .A.

97,82
84,58
76,25

Ancin Clima, S .A.
Veolia S ervicios Norte, S .A.U.
Aine Mantenimiento y Control I ntegral, S .L.U.

69,95
56,69
48,26

Termocalor Vigo, S .L.
Valoriza facilities, S .A.U.

46,97
29,31

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, S.A.U. , 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). Lémbrase que deberá acreditar a habilitación profesional
esixida no apartado 6E do Anexo I -FEC- do 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 982,00 euros en concepto de custos
dos anuncios de licitación”.

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

S.ord. 29.06.17

3(638).PROPOSTA
DE
CLASIFICACIÓN
NO
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN DA XESTIÓN, ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS
DESPRAZAMENTOS DE ESCOLARES DO PROGRAMA EDUCATIVO "VIGO
EDUCA". EXPTE. 18628/332.
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 da xestión,
organización e desenvolvemento dos desprazamentos de escolares do programa
educativo municipal de coñecemento da Cidade “Vigo Educa” (18.628-332) na
seguinte orde descendente:
Licitador

Puntuación

Empresa Estévez Avión, S.L.

92,65

Autos González, S.L.

92,38

Viajes Melytour, S.L.

91,46

UTE Vda. Domínguez S.L. - Transportes La Unión, S.A. - Autoindustrial, S.L. - Castromil, S.A.

83,53

Autocares La Florida, S.A.

74,93

Empresa Raúl, S.A.

32,21

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, EMPRESA ESTÉVEZ
AVIÓN, 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). Lémbrase que deberá acreditar a
habilitación profesional esixida no apartado 6E do Anexo I -FEC- do 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 1.090,26 euros en concepto de
custos dos anuncios de licitación”.
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Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
CULTURA

4(639).PROPOSTA DE SUBVENCIÓN AO INSTITUTO DE ESTUDIOS
VIGUESES, PARA O FINANCIAMENTO DO SEU PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DURANTE O EXERCICIO 2017. EXPTE. 1225/330.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 16/06/17 e o
informe de fiscalización do 22/06/17, dáse conta do informe-proposta do 15/06/17,
do xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, conformado polo concelleirodelegado de Cultura e polo concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o
seguinte:
"Con data 31 de marzo pasado, a asociación Instituto de Estudios Vigueses presenta no
Rexistro Xeral solicitude de subvención e presenta a documentación ao respecto; por este
motivo, con data 3 de maio pasado, o concelleiro-delegado da Área de Cultura resolveu que
por parte desta xefatura se iniciase o expediente de subvención correspondente para a
organización e realización do programa de actividades durante o exercicio 2017, e realizar
un convenio con esta entidade para regulala, por importe de 37.000 € con cargo á aplicación
orzamentaria 3340.480.00.01 do orzamento municipal vixente.
ANTECEDENTES.O INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES é unha entidade sen ánimo de lucro encadrada
na Confederación Española de Centros de Estudios Locais pertencente ao Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC). Dende os seus inicios, a entidade afrontou o reto de
poñer á disposición da cidadanía un completo abano de estudios rigorosos, resultado dunha
labor de investigación nos diversos campos do saber. A súa actividade céntrase en dous
eixos: publicacións e actividades divulgativas. As distintas materias obxecto de estudio estrutúranse nas seccións de Xeografía e Historia; Arqueoloxía e Etnoloxía; Toponimia, Filoloxía e Literatura; Arte; Arquitectura e Urbanismo; Economía; Filatelia; Numismática e Diplomática; Ciencias Xurídicas e Sociais; Ciencias Físico-Naturais; Turismo e Deporte.
PROGRAMA:
–
–
–
–
–
–
–
–

Boletín anual “GLAUCOPIS” Ano XXII-nº 22-2017
Publicación do segundo volumen do libro “Máis días negros” de Xoán Carlos Abad
Publicación do libro “Nos dois lados do río Minho. O señhorío transfronteiriço do
mosteiro de Santa María de Oia (séculos XII a XV)” de Ana Paula Leite Rodrígues
Publicación do libro sobre a historia da policía local viguesa de Gerardo González
Martín
Publicación do libro sobre a historia do Faro de Vigo de Ceferino de Blas
Publicación do libro didáctico sobre a Igrexa de Santa María de Castrelos e o Vigo da
época, de Elisa Pereira, Mercedes Bangueses e Evaristo Pereira
Reedición de obras
Ciclo de conferencias e/ou cursos
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A memoria económica que se achega ao presente convenio, incorpora o presuposto xeral de
gastos do programa obxecto do convenio polo importe total de 37.000 € (trinta e sete mil
euros), financiándose integramente coa achega do Concello de Vigo.

DOCUMENTACIÓN.Por parte da asociación , presentouse a documentación relativa ao expediente de
subvención, que está integrada pola seguinte:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Solicitude de subvención
Proxecto e orzamento da actividade
NIF do Presidente
CIF da Asociación
Estatutos da Asociación
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Xunta de Galicia
Certificado de estar ao corrente de pagos co Concello de Vigo
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Seguridade Social
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Facenda
Certificación da conta bancaria
Declaración de non estar incurso en prohibición para obter subvencións.
Declaración doutras axudas.
Capacidade legal do presidente da entidade
Póliza de seguro de responsabilidade civil e recibo de pagamento
Escrito remitido polo Instituto de Estudios Vigueses de aceptación do texto do
convenio de colaboración relativo ao programa de actividades durante o exercicio
2017, proposto polo Concello de Vigo.

LEXISLACIÓN APLICABLE.A concesión da subvención que outorgue o Concello de Vigo á asociación Instituto de
Estudios Vigueses , para a organización do programa de actividades durante o exercicio
2017, obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de
subvencións e o RD 887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos
seus preceptos básicos; R.D. Leg 2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de 2 de abril
RBRL e demais 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.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real Decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de
abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.
A concesión da subvención directa ao Instituto de Estudios Vigueses deberá axustarse ao
previsto no art.22.2 apartados a) e c) da Lei 38/2003 xeral de subvencións, tanto por estar
prevista nominativamente no presuposto do Concello de Vigo de 2017, como polo interese
público, social e cultural que supón a actividade para a cidade de Vigo; acreditado na
concordancia do programa singular a executar, os fins estatutarios da entidade, a súa
complementariedade ca actividade cultural organizada polo Concello e marcada diferenza
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ca oferta doutras entidades, polo cal non procede promover a concorrencia para o seu
outorgamento.
De acordo co previsto no art. 26.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
os convenios serán o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas
nominativamente; polo que se inclúe o correspondente proxecto de convenio na proposta de
resolución.
ÓRGANO DE RESOLUCIÓN E ÁMBITO DE COMPETENCIAS .O órgano de goberno para a concesión desta subvención directa é a Xunta de Goberno
Local.
O obxecto do expediente corresponde a materias de competencia propia do Concello
segundo os artigos 25.2. m da Lei 7/1985, do 2 de abril, promoción da cultura e equipamentos
culturais e o 80.2. n) (actividades culturais) da Lei 5/1997, de administración local de Galicia.
FINANCIAMENTO DA SUBVENCIÓN.A subvención do Concello de Vigo ao Instituto de Estudios Vigueses ten como obxecto
financiar a organización do programa de actividades durante o exercicio 2017 e figura na
partida 3340.480.00.01 “INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES”, a concesión dunha
subvención nominativa por importe de 37.000 €, a favor da devandita entidade.
A subvención do Concello de Vigo ao Instituto de Estudios Vigueses é compatible con outras
subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de
calquera outras administracións ou entes públicos ou privados.
CONDICIÓNS DE CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN
A resolución de concesión da subvención deberá establecer as condicións e compromisos
aplicables (segundo se establece tanto na Lei Xeral de Subvencións como na Lei de
subvencións de Galicia), que se detallan no texto de proposta de convenio.
Coa conformidade do concelleiro-delegado da Área de Cultura e mailo concelleiro-delegado
da Área de Orzamentos e Facenda, tralos informes xurídico e da Intervención Xeral do
Concello de Vigo, faise a seguinte
PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL.“PRIMEIRO.- Aprobar a concesión directa da subvención de 37.000€ (trinta e sete mil euros)
ao Instituto de Estudios Vigueses, CIF. G27767524, para o financiamento do programa de
actividades durante o exercicio 2017, organizado por esta entidade; e autorizar e dispoñer o
devandito gasto con cargo á aplicación orzamentaria 3340.480.00.01 “INSTITUTO
ESTUDIOS VIGUESES”, que figura no orzamento municipal vixente do Concello de Vigo.
SEGUNDO.- Que se aprobe o texto do proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e o
Instituto de Estudios Vigueses que regula o desenvolvemento da subvención outorgada
para o financiamento do programa de actividades durante o exercicio 2017.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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"PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O
INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES, PARA O DESENVOLVEMENTO DO SEU PROGRAMA
DE ACTIVIDADES DURANTE O EXERCICIO 2017.”
En Vigo, _ de _____ de dous mil dezasete
REÚNENSE
A Concellería de Cultura (en adiante CONCELLERÍA), e no seu nome e representación, D.
Cayetano Rodriguez Escudero, en virtude do seu cargo de concelleiro-delegado da Área de
Cultura, Concello de Vigo (CIF P3605700H), para o que foi nomeado polo decreto de delegación
de Alcaldía e acordo da Xunta de Goberno Local, ambos de data 19 de xuño de 2015; con
enderezo na Praza do Rei nº 1, CP 36202; no exercicio das facultades e demais funcións que lle
foron conferidas por razón do seu cargo,
Doutra, D. Juan Carlos Abad Gallego, na súa condición de presidente do Instituto de Estudios
Vigueses (CIF: G-27767524) (en adiante a ENTIDADE), con enderezo social na rúa Cánovas del
Castillo, 2, 2º, CP 36202 da cidade de Vigo, actuando en nome e representación da devandita
entidade, segundo as facultades que lle outorgan os seus estatutos.
Ámbalas dúas partes teñen plena capacidade para levar adiante este convenio e,
MANIFESTAN
I.- Que o INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES é unha entidade sen ánimo de lucro
encadrada na Confederación Española de Centros de Estudios Locais pertencente ao Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Dende os seus inicios, a entidade afrontou o
reto de poñer á disposición da cidadanía un completo abano de estudios rigorosos, resultado
dunha labor de investigación nos diversos campos do saber. A súa actividade céntrase en dous
eixos: publicacións e actividades divulgativas. As distintas materias obxecto de estudio
estrutúranse nas seccións de Xeografía e Historia; Arqueoloxía e Etnoloxía; Toponimia, Filoloxía
e Literatura; Arte; Arquitectura e Urbanismo; Economía; Filatelia; Numismática e Diplomática;
Ciencias Xurídicas e Sociais; Ciencias Físico-Naturais; Turismo e Deporte.
II.- Que o Concello de Vigo, coñecedor de ditas actividades e accións e no exercicio da súa
competencia propia de promoción da cultura, que lle recoñece o artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, na vixente redacción, dada pola Lei 27/2013, de 27
de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local, desexa promover e
colaborar económicamente na execución da programación do INSTITUTO DE ESTUDIOS
VIGUESES , como medio que é de promover a actividade cultural e científica na cidade.
III.- Que con esta finalidade o vixente Orzamento Xeral do Concello de Vigo inclúe na aplicación
orzamentaria 3340.480.00.01, como subvención nominativa, a favor do INSTITUTO DE
ESTUDIOS VIGUESES, a cantidade de 37.000 euros.
IV.- Que o INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES non está incurso en prohibición para ser
beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, atópase ao corrente das
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non ten débedas pendentes co Concello de
Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente
administrativo arriba citado.
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V.- 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 de forma nominativa no orzamento da Administración concedente, polo
que as partes acordan asinar o presente convenio de colaboración para regular os termos da
concesión da subvención, que ten como obxecto a organización de devandito programa.
De conformidade ás precedentes consideracións e dado o interese común das partes asinantes
nas que as dúas teñen intereses coincidentes, e co fin de acadar unha maior eficacia na
execución das actuacións, é polo que asinan o presente convenio de colaboración de acordo
coas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- OBXECTO
A través do presente convenio, establécense as condicións polas que se rexerá a colaboración
entre a CONCELLERÍA e maila ENTIDADE para desenvolver o programa de actividades durante
o exercicio 2017, que se detalla na documentación achegada pola entidade no presente
expediente de aprobación do convenio
SEGUNDA.- PRESUPOSTO E FINANCIAMENTO
A memoria económica que se achega ao presente convenio, presentado pola ENTIDADE,
incorpora o presuposto xeral de gastos do programa obxecto do mesmo, polo importe total de
37.000 € (trinta e sete mil euros), financiándose integramente coa achega do CONCELLO.
TERCEIRA.- DATAS E LUGARES DO PROGRAMA
As actividades incluídas no programa da ENTIDADE para o exercicio 2017 son as seguintes:
–
–
–
–
–
–
–
–

Boletín anual “GLAUCOPIS” Ano XXII-nº 22-2017
Publicación do segundo volumen do libro “Máis días negros” de Xoán Carlos Abad
Publicación do libro “Nos dois lados do río Minho. O señhorío transfronteiriço do mosteiro
de Santa María de Oia (séculos XII a XV)” de Ana Paula Leite Rodrígues
Publicación do libro sobre a historia da policía local viguesa de Gerardo González Martín
Publicación do libro sobre a historia do Faro de Vigo de Ceferino de Blas
Publicación do libro didáctico sobre a Igrexa de Santa María de Castrelos e o Vigo da
época, de Elisa Pereira, Mercedes Bangueses e Evaristo Pereira
Reedición de obras
Ciclo de conferencias e/ou cursos

CUARTA.- OBRIGAS DE ENTIDADE . MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
–Organizar as actividades a través dun equipo de profesionais dirixidos e/ou supervisados pola
ENTIDADE, actuando como interlocutor único ante a CONCELLERÍA D. Juan Carlos Abad
Gallego, presidente da entidade.
–Responsabilizarse da organización integral do programa, difundilo amplamente, dispoñer dos
espazos, e solicitar, de ser o caso, os permisos correspondentes para a utilización dos mesmos,
solicitude de ocupación de vía pública, cargas e descargas, instalación de elementos, etc.
–Cumprir o programa obxecto da subvención, de acordo co establecido neste convenio e no
acordo de concesión, asumindo o aboamento dos gastos relativos á organización da
actividade, tanto directos como indirectos (contratacións, produción, dereitos de autor
derivados da programación, material de difusión, infraestruturas necesarias para o
desenvolvemento efectivo da actividade).
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–Cumprir coas obrigas fiscais, así como das disposicións vixentes en materia laboral, de
Seguridade Social e de saúde e hixiene no traballo.
–Incorporar os anagramas-logotipos do Concello de Vigo na forma que se detalla na cláusula
sétima, e comunicar as accións de difusión nas que se deberá facer mención expresa da
subvención obxecto deste convenio.
–Facilitar á CONCELLERÍA a información necesaria para a difusión do programa a través da
páxina “vigocultura.org” e demais canles oficiais.
–Comunicar á CONCELLERÍA as modificacións das circunstancias que fundamentasen a
concesión da subvención (art.11.d da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia), en
particular os cambios ou cancelacións de elementos do proxecto de actividades,
obtención doutras subvencións, axudas ou recursos que modifiquen o financiamento, no
momento en que teña constancia da súa dispoñibilidade ou efectividade, e en en todo
caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos; co
obxecto de determinar a oportunidade da autorización da modificación ou substitución
por outros programas, ou ben proceder á redución do importe da subvención concedida
ou reintegro.
A alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá dar
lugar á modificación da resolución de concesión (art.17.3 da citada Lei).
–A concesión da subvención á ENTIDADE implica a súa aceptación das obrigas sinaladas
na resolución de concesión e nas normativas citadas sobre subvencións; particularmente
sobre as obrigas sinaladas nos artigos 11 e 12, xustificacións, reintegros e
subcontratación previstos na Lei 9/2007 do 13 de xuño de subvencións de Galicia.
QUINTA.- OBRIGAS DA CONCELLERÍA. MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
• Realizar o seguimento do desenvolvemento do programa de actividades
contempladas neste convenio.
• Xestionar o pagamento do importe da subvención (37.000 €), tras o cumprimento dos
requisitos de xustificación e conformidades necesarias.
SEXTA.- MECANISMOS DE SEGUEMENTO DA SUBVENCIÓN E DO CONVENIO. UNIDADE
XESTORA
Para o bo desenvolvemento do programa obxecto do convenio establecerase unha comisión
mixta, integrada polos representantes citados de cada unha das institucións conveniantes, ou
persoa na que deleguen, aos que corresponderá o seguimento, interpretación e avaliación das
accións derivadas do presente convenio.
O centro xestor da subvención á ENTIDADE é a Área de Cultura do Concello de Vigo, a través
do Xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, a quen se informará sobre o
desenvolvemento do programa, e comunicará os posibles cambios na programación e,
especialmente, a súa incidencia nos presupostos que deron motivo á concesión da subvención,
por se procedera a súa revisión.
O centro xestor ten a encomenda de comprobación da realización das actividades do proxecto
subvencionado e de informar sobre a adecuada xustificación da subvención poñendo de
manifesto, expresamente, o cumprimento total do obxecto da subvención ou aquelas
circunstancias que imposibiliten a aprobación da xustificación, xunto coa conformidade dos
documentos xustificativos presentados.
SÉTIMA.- DIFUSIÓN DO CARÁCTER PÚBLICO DO FINANCIAMENTO E DAS ACTIVIDADES
DO PROGRAMA
Calquera que sexa o medio de difusión, a ENTIDADE adoitará as medidas necesarias para
publicitar axeitadamente o carácter público do financiamento do programa polo Concello de

S.ord. 29.06.17

Vigo, as súas actividades e funcionamento; incorporando os anagrama-logotipo do Concello de
Vigo, ademais das lendas indicadas pola Área de Cultura, en particular, no material gráfico
editado, na páxina web, nas presentacións públicas, actividades, soportes e demais recursos de
difusión e información xeral que se produzan sobre o evento, de acordo coa CONCELLERÍA.
Se no financiamento das actividades ou publicacións interveñen outras entidades distintas do
Concello de Vigo, deberá acordarse coa CONCELLERÍA a prelación e características para cada
caso.
O deseño gráfico de publicacións e materiais de difusión, deberá ser enviado á Área de Cultura,
previamente ás impresións, como mínimo naquelas partes onde figuren as referencias da
ENTIDADE, Concello de Vigo e outras entidades que realicen algunha achega ao proxecto
subvencionado no seu conxunto polo Concello. O material editado disporá dos depósitos legais
correspondentes.
Así mesmo, a ENTIDADE entregará o material de difusión suficiente, tanto para a súa
conservación no expediente de subvención, como para a difusión da programación dende a
CONCELLERÍA.
A difusión aos medios de comunicación de informacións sobre as actividades programadas
(roldas de prensa, difusión de noticias, informacións, traballos, etc) deberá estar previamente
comunicada ou acordada coa CONCELLERÍA.
A ENTIDADE comprométese á utilización dunha linguaxe e imaxe non sexista nos materiais de
publicidade que se empreguen para a difusión da actividade ou evento. Igualmente
comprométese ao emprego de imaxes non estereotipadas e que fagan visible a achega das
mulleres nas facetas públicas da sociedade e non só no eido privado ou familiar.
A ENTIDADE facilitará á Area de Cultura, coa antelación suficiente, toda a información sobre o
programa nos formatos axeitados, co fin de publicitalo en todos os soportes municipais (web,
010, Vigocultura, etc.).
Lingua de difusión e publicacións:
En consecuencia co establecido na vixente Ordenanza da Normalización Lingüística do Concello
de Vigo, a lingua galega é a lingua principal de comunicación; polo tanto, e con carácter xeral, só
se considerarán dentro do proxecto e programa subvencionado as publicacións e elementos de
difusión e publicidade editados en galego, teñan ou non carácter periódico. A utilización doutras
linguas distintas ao galego nas publicacións e difusión quedan sometidas aos acordos
particulares coa CONCELLERÍA para que os elementos sexan subvencionables.
OITAVA.- PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN
O CONCELLO xestionará o pagamento á ENTIDADE polo importe da subvención outorgada ou
resultante, logo da realización das actividades previstas no obxecto deste convenio e entrega do
informe final coa rendición da conta xustificativa; previa aprobación da achega pola Xunta de
Goberno Local, unha vez asinado o presente convenio por ambas partes, emisión dos informes
técnicos, e co conforme do concelleiro-delegado da Área de Cultura.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con copias
das 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
abrangue 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 XXXXX euros.

S.ord. 29.06.17

Documentación a incluír na conta xustificativa:



Solicitude de pagamento da subvención, a través do Rexistro Xeral do Concello de Vigo,
tralo remate das actividades e, en todo caso, como limite o 30 de novembro de 2017



Acreditar atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias coa Axencia Tributaria,
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, Tesourería Xeral da Seguridade Social e
Concello de Vigo.



Memoria de execución e avaliación da actividade realizada, que xustificará o
cumprimento das condicións impostas e a consecución dos obxectivos, que deberá
incluír como mínimo:
1. Programa con información sobre organización, patrocinio,
colaboradores, venda de entradas, etc.
2. Datos sobre os participantes nas actividades, número e perfil dos
asistentes.
3. Memoria de prensa.
4. Relación de material gráfico e de difusión contendo os logotipos do
Concello de Vigo.
5. Reportaxe fotográfica.
 Memoria económica contendo o balance detallado coa totalidade dos gastos e ingresos
da actividade, con indicación dos acredores, conceptos facturados, datas de emisión e
importe; acreditados con documentos orixinais pola parte subvencionada.
 Cando as actividades fosen financiadas, ademais de coa subvención, con fondos propios
ou outras subvencións ou recursos, deberá acreditarse na xustificación o importe, a
procedencia, data de ingreso e a aplicación de tales fondos ás actividades
subvencionadas.
 As facturas ordenadas segundo o concepto de gasto a que se atribúen e nas que
figure a ENTIDADE como entidade destinataria, deberán recoller o seu número e
data, CIF, denominación e domicilio social do emisor, conceptos, importes, IVE,
etc. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se
admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as
condicións previstas no RD. 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se regula
o deber de expedir e entregar facturas que incumbe a empresarios e
profesionais.
 Nestas facturas computarase o gasto acreditado, deducindo o IVE, agás que xustifique
que está exenta de IVE.
 Nas facturas ou nos documentos xustificativos dos gastos non deberá constar de forma
expresa que o gasto foi pagado pola entidade beneficiaria con anterioridade á
finalización do prazo de xustificación; entendéndose baixo a responsabilidade do
beneficiario que o concepto facturado está realizado e conta coa súa conformidade.
Cando a entidade beneficiaria demande a devolución do orixinal presentado para a xustificación
da subvención, solicitará a través da unidade xestora da tramitación administrativa do
expediente o estampillado (art.73 do regulamento da Lei 38/2003 LXS) da factura orixinal
indicando no mesmo o motivo da subvención, así como se o importe do xustificante se imputa
total ou parcialmente á subvención recibida, indicándose neste caso o importe exacto que
resulte afectado pola subvención. Posteriormente incorporarase ao expediente copia do
xustificante orixinal estampillado e a unidade administrativa procederá á devolución do orixinal.
Gastos subvencionables:
Consideraranse gastos subvencionables, os realizados no ano 2017 que respondan directa e
indubidablemente á natureza da actividade subvencionada, resulten estritamente necesarios e
se realicen dentro do prazo establecido para a execución do proxecto, quedando excluídos os
custos indirectos imputables á actividade, os custos de funcionamento ordinario da entidade, os
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de atencións protocolarias e representativas, e os gastos en inversións e adquisicións de
material, equipos e bens de natureza inventariable.
En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor
de mercado.
Importe total de subvencións ou axudas:
A subvención do Concello á ENTIDADE é compatible con outras subvencións, axudas, ingresos
ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera outra administración ou de entes
públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
O importe das subvencións ou axudas percibidas pola ENTIDADE para a actividade
subvencionada en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con
outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade ou obxecto
subvencionados (art.17.3 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia).
NOVENA.- XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN
A axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade subvencionada e o
cumprimento da finalidade que determinou a súa concesión será comprobada pola Área de
Cultura.
Os técnicos da Área de Cultura emitirán 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.
DÉCIMA.- INFORMACIÓN
A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola CONCELLERÍA 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 PRIMEIRA.- REINTEGRO
Procederá ao reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o
pagamento da subvención até a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos do
artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e o seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da
subvención, procederá ao reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso
procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
DÉCIMO SEGUNDA.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se
refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao disposto
no título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
DÉCIMO TERCEIRA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A beneficiaria está informada de que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de
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subvencións de Galicia, en orde á conclusión do proceso de subvención, polo que a súa achega
é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 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 persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Cultura.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante
a Concellería de Cultura do Concello de Vigo.
DÉCIMO CUARTA.- DEREITOS SOBRE A INFORMACIÓN E TITULARIDADE DOS
RESULTADOS
Os resultados froito deste convenio, tales como documentais, catálogos, estudos, e demais
material obtido da realización das actividades programadas, serán de titularidade e de uso
común da CONCELLERÍA e da ENTIDADE. Os resultados quedarán para futuras edicións e
ámbalas dúas partes poderán utilizalo nun futuro indistintamente.
A CONCELLERÍA resérvase o dereito de publicar os resultados, parciais ou finais, obtidos
durante a execución do convenio que, en todo caso, terán carácter público.
Calquera transformación dos resultados do programa de colaboración conxunta requirirá o
consentimento expreso das partes asinantes do convenio.
DÉCIMO QUINTA.- PARTICIPACIÓN DOS COLABORADORES DA ENTIDADE
O asinamento deste convenio non implica relación laboral, contractual ou de calquera outra
índole entre a ENTIDADE e os profesionais ao seu servizo que vaian desenvolver as actividades
previstas, e o Concello de Vigo, de tal xeito que a este non se lle poderá esixir responsabilidade
ningunha, nin directa, nin subsidiaria, polos actos ou feitos acaecidos no desenvolvemento do
convenio.
DÉCIMO SEXTA.- VIXENCIA
O presente convenio estenderá a súa vixencia desde a data da súa sinatura até o 31 de
decembro de 2017, e non será prorrogable.
DECIMO SÉTIMA.- MODIFICACIÓN, DENUNCIA E RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Calquera das súas partes asinantes poderá denunciar ou modificar o presente convenio previa
notificación escrita cunha antelación mínima de tres meses.
O incumprimento de calquera das obrigas contraidas no presente convenio por unha das partes
facultará á outra para resolver o mesmo, quedando automaticamente anulados todos os dereitos
correspondentes sobre o obxecto programa de colaboración conxunta, pero non así as obrigas
contraidas no mesmo.
Por parte do Concello de Vigo, a Xunta de Goberno Local resolverá as posibles controversias
derivadas da execución ou interpretación deste convenio e a CONCELLERÍA queda facultada
para adoptar as medidas que contribúan ao seu cumprimento e desenvolvemento.
DÉCIMO OITAVA.- LEXISLACIÓN APLICABLE
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, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu
regulamento, nos seus preceptos básicos; R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de
2 de abril RBRL e demais lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007,
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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.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de abril,
polo que se aproba o Texto refundido da lei de propiedade intelectual.
En proba de conformidade de canto antecede, asinan por triplicado exemplar o presente
documento de convenio no lugar e data arriba indicados."

O concelleiro-delegado da Área
de Cultura
Cayetano Rodríguez Escudero

O presidente do Instituto de Estudios Vigueses
Juan Carlos Abad Gallego

ANEXO I
ORZAMENTO DO PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017
1.- GASTOS:
Producción cultural (publicacións)
Gastos xerais
Gastos varios e imprevistos

30.000 €
5.000 €
2.000 €

TOTAL GASTOS

37.000 €

2.- INGRESOS:
Subvención Concello de Vigo

37.000 €

TOTAL INGRESOS

37.000 €

EDUCACIÓN
5(640).SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
PARA A REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS DE MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS E
DO EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS INFANTÍS. EXPTE. 19843/332.
Dáse conta do informe-proposta do 27/06/17, da xefa do servizo de Educación, conformado
pola concelleira-delegada de área:
"No D.O.G de 5 de xuño de 2017 publícase a ORDE do 23 de maio de 2017 pola que se re gulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento
na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e dos puntos de
atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais e se convocan para o ano
2017 (cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020).
O concello de Vigo é titular de 8 escalas infantís de 0-3 anos:
– EIM Santa Cristina
– EIM Atalaia
– EIM Santa Marta
– EIM Costeira
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– EIM Tomás A. Alonso
– EIM Bouzas
– EIM Mestres Goldar
– EIM Navia
Examinada a referida Orde de 23 de maio de 2017 permite a éste concello optar as axudas
reguladas na mesma para mellorar as infraestruturas e equipamentos das escolas infantís
de titularidade do Concello de Vigo.
En base ao exposto, e de conformidade co réxime de atribucións en materia de xestión económica establecido no artigo 127.1 g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local, modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local, elévase a Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO:
Aprobar a solicitude de subvención á Consellería de Política Social para a mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 anos dependentes do Concello de
Vigo por importe de 20.000 €."
Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
6(641).SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA PARA A REALIZACIÓN DAS
ACTIVIDADES DOCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EXPTE. 19844/332
Dáse conta do informe-proposta do 27/06/17, da xefa do servizo de Educación, conformado
pola concelleira-delegada de área:
"No D.O.G de 2 de xuño de 2017 publícase a ORDE do 19 de maio de 2017 pola que se
convocan axudas dirixidas a escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
O concello de Vigo é titular da Escola Municipal de Música
Examinada a referida Orde de 19 de maio de 2017 permite a este concello optar as axudas
reguladas na mesma para o funcionamento da escola e destinada ao desenvolvemento das
actividades docentes dende o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro de 2017.
En base ao exposto, e de conformidade co réxime de atribucións en materia de xestión
económica establecido no artigo 127.1 g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local, modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de
Racionalización e Sostebilidade da Administración Local, elévase a Xunta de Goberno Local
a seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO:
Aprobar a solicitude de subvención á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria para o funcionamento da Escola Municipal de Música do Concello de Vigo por
importe de 40.000 €."
Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
EMPREGO
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7(642).CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL, DENTRO DO
PROGRAMA "VIGO EMPREGA" 2017 (2ª QUENDA). EXPTE. 14097/77.
Visto o informe xurídico do 14/06/17 e o informe de fiscalización do 27/06/17, dáse conta do
informe-proposta do xefe do servizo, conformado polo concelleiro-delegado de Emprego:
"A concellaría de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos,
continua a prestar especial atención aos colectivos con maiores dificultades de integración
laboral, promovendo o emprego no municipio, a través de distintos programas de inserción e
busca de emprego. Manteranse as liñas básicas de acción neste ámbeto, incidindo directamente na creación e mellora dos instrumentos de intervención implementados por esta concellaría, entre os que destacan: as accións de mellora da: empregabilidade; a calidade do
emprego; a seguridade no traballo e a redución da sinestralidade, acompañadas por: o fomento do emprendemento, a economía social e a mellora das relacións laborais.
Neste contexto, o Concello de Vigo, continuará cunha nova convocatoria do Programa VIGO
EMPREGA, no marco do Plan Municipal de Emprego, mantendo os esforzos reflectidos nos
orzamentos municipais. Unha vez máis, esta iniciativa permitirá aos beneficiarios seleccionados, a adquisición de experiencia profesional e formación, sendo unha axuda para a súa
reintegración ao mercado laboral. Esta mellora da empregabilidade materializase no ámbeto
da construción e máis concretamente, en actuacións que teñen que ver coa realización de
obras e servizos públicos de interese municipal.
Esta concellaría, persegue a mellora constante e progresiva, empregando unha avaliación
continua, tendo en conta os aspectos deficitarios ou mellorables, detectados en convocatorias anteriores; á vez que racionaliza os seus procedementos de traballo, mecanismos de
acceso, aproveitamento de recursos e a adaptabilidade as necesidades do mercado laboral.
Este programa concretase na realización de obras e servizos de interese municipal a través
da contratación de persoas desempregadas de Vigo. As persoas candidatas prioritariamente
pertencerán á colectivos con dificultades de inserción laboral.
Para esta nova convocatoria, mantense o procedemento de selección da anterior convocatoria, as persoas candidatas, a ser seleccionadas, serán solicitadas ás oficinas de Servizo Público de Emprego de Galicia en Vigo, para que realicen un sondeo e faciliten os precandidatos que participarán no proceso de selección.
As bases de convocatoria que regularán o procedemento de selección para a 2ª quenda do ano 2017, son as aprobadas pola Xunta de Goberno Local o 02 de decembro de
2016, co número de expediente:13602/77. Manteñense as modificacións nas bases de
convocatoria concretamente no apartado 3, Postos de traballo, si e inclue un novo posto de
técnico de prevención de riscos laborais para xóvenes menores de trinta anos, recen titulados, en busca de 1º emprego. Este posto de nova creación ven de completar o equipo técnico de obra. A experiencia de incorporar a xóvenes recén titulados en Formación Profesional
de grado medio ou superior, esta resultando altamente positiva, para as persoas con formación académica e técnica que precisan a oportunidade de incorporarse ao mercado de traballo e iniciar a súa carreira profesional en postos directamente relacionados cos estudos
realizados.
Outra das modificacións que se mantén nas bases é a eliminación da obrigatoriedade de
realización do recoñecemento médico previo para os traballadores beneficiarios a contratar.
Esta modificación inclúese a petición da Area de Recursos Humáns e o Servizo de Prevención de Riscos Laborais concretado no documento nº 160008739 onde tamén, se solicita a
eliminación das bases de selección, a competencia do SPRL para solicitar os certificados de
compatibilidade dos traballadores beneficiarias con discapacidade á oficina de valoración
da discapacidade da Xunta de Galicia (EVO), son as persoas candidatas con discapacidade
os que deben achegar o informe de compatibilidade.
As Bases de Convocatoria establecen:
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3. POSTOS DE TRABALLO.
Os postos de traballo a convocar no Programa VIGO EMPREGA 2ª quenda do 2017, son os de:
peóns, oficiais e capataces, e persoal técnico administrativo, todos eles, beneficiarios/as. O
número de postos a seleccionar determinarase no momento da publicación da convocatoria de
contratación, unha vez fiscalizadas e feita a correspondente e previa consignación por
Intervención e aprobadas pola Xunta de Goberno Local. Os postos de traballo a convocar, son
os seguintes:
Auxiliar topógrafo

Oficial
aluminio

carpintería

de Oficial fontanería

Auxiliar Delineante

Oficial
madeira

carpintería

de Oficial mecánica do automóbil

Auxiliar
administrativo

Oficial carpintería metálica

Oficial pintura

Técnico de PRL

Oficial condutor

Oficial xardinería-forestal

Capataz
construción

Oficial desinfección

Peóns construción

Oficial albanelería

Oficial electricidade

Peóns xardinería- forestal

4. DURACIÓN, MODALIDADE E RETRIBUCIÓNS.
Duración.- A duración determinada inicial estímase:
• Como máximo 6 meses que coincidirá coa duración da convocatoria do programa VIGO
EMPREGA no presente ano, e coas limitacións que se establecen no propio programa de
emprego VIGO EMPREGA.
• As persoas traballadoras seleccionadas ao abeiro deste programa temporal, deben cesar
en canto remate a devandita convocatoria do programa VIGO EMPREGA, debendo
figurar esta cláusula no apartado correspondente (fin do contrato), do modelo do contrato
a formalizar polas persoas beneficiarias seleccionadas.
• Establécese un período de proba para as persoas contratadas de 1 mes de duración.
A formalización, duración e incidencias dos contratos que se realicen finalmente ás
persoas aspirantes seleccionadas, estarán suxeitos, aos informes xurídicos da Xefatura
de Servizo de Recursos Humáns, do Interventor Xeral, ás limitacións legais establecidas
no art. 15.5, do Estatuto dos Traballadores, modificado pola Lei 43/2006, de 29 de
decembro, para a mellora do crecemento e do emprego, vixente dende o 1 de xullo do
2006, (disposición adicional cuarta do RD Lei 5/2006), que fixa como máximo 24 meses
nun período de 30, para o mesmo posto de traballo, sexa ou non o mesmo contrato, co
informe previo á contratación de dito cumprimento, emitido pola xefatura do servizo que
corresponda, así coma ao disposto no Texto Refundido do Estatuto Básico do
Empregado Público, Real Decreto lexislativo 5/2015 do 30 de outubro; a Lei 2/2009, de
23 de xuño, de modificación do texto refundido da Lei da función pública de Galicia,
aprobado por o Decreto lexislativo 1/2008, de 13 de marzo. e demais lexislación de
aplicación, circunstancia da cal se informa ás persoas aspirantes.
Modalidade.- Estímase oportuna a modalidade de contrato de duración determinada de
interese social, a xornada completa, cos dereitos e obrigas que leva implícito, en todo
caso terase en conta, segundo o tipo e categoría do posto a cubrir, a modalidade,
duración e calquera outra incidencia da relación laboral, o que considere oportuno a
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Xefatura do Servizo de Recursos Humáns en base á lexislación vixente así coma o
contido dos informes xurídicos da dita xefatura mailo do Interventor Xeral.
Asimesmo, en calquera caso, deberá figurar no obxecto do contrato a denominación e
duración do programa de emprego para a Inserción Laboral “VIGO EMPREGA” para a
realización de obras e/ou servizos de interese municipal.
Retribucións.• As retribucións dos traballadores beneficiarios serán as establecidas no “Acordo Marco
de regulación das condicións socio-laborais das contratacións realizadas no marco do
Plan Municipal de Emprego”, que se atope en vigor no momento da contratación.
• As establecidas no Capítulo 1, artigo 1.3 do acordo marco de referencia
(beneficiarios/as).
Conforme establecen as bases de selección, a Xunta de Goberno Local, a proposta do
Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, determinará e aprobará na convocatoria de
selección de beneficiarios/as:
1.Relación de obras a desenvolver polo persoal do programa VIGO EMPREGA na 2ª
quenda do 2017:
a) Vías e Obras:
• Construción de beirarrúas en:
• Rúa Portela – Lavadores
• Rúa Casal – Sampaio

•

Rehabilitación do patrimonio: lavadoiros municipais.

b) Limpeza:
• Limpeza de restos vexetais, maleza e terras, mediante o rozado de camiños,
valados e cunetas, nas seguintes parroquias:
• Parroquia de Cabral.
• Parroquia de Lavadores
• Parroquias de Sampaio.
c) Parques e Xardíns:
• Novas praderías de cespede, resementeira das existentes e prantación zonas
arbustivas, viváceas e novo arbolado nos parques do Castro e Castrelos.
• Construción, acondicionamento e reparación de canalizacións e canaletas
nos Parques do Castro e Castrelos.
• Eliminación de barreiras arquitectónicas.
Instalación e reparación de sistemas de rega automática nos parques de
Castro e Castrelos.
d) Educación:
• Actuacións de acondicionamento de baños nos centros de primaria do
Concello de Vigo: Balaidos, Carrasqueira, Valadares-Igrexa, Carballal.
e) Parque Central de Servizos:
• Mantemento e arranxo de vehículos e maquinaria do programa.
•

f) Emprego:
• Acondicionamento de zonas Axardinadas dos centros municipais.
•

Reforma da fachada da Nave municipal da Florida

g) Electromecánicos:
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•
•

Traballos de albanelería de apoio para a instalacións de farois de alumeado
público.
Traballos de electricidade para instalacións de alumeado público.

h) Desinfección:
• Apoio a campaña de desratización do casco urbán, do río Lagares e
afluentes; e á precampaña de desratización, desinsectación e desinfección en
barrios e parroquias.
i) Medio Ambente:
• Apoio campaña de verán: colocación pasarelas e carteis en praias.
• Construción e instalación de duchas nos areais.
• Campaña de actuacións de limpeza, entorno río Lagares.
j) Vigo Zoo.
• Acondicionamento e reforma de instalacións e espazos para animais.
• Reconstrución e habilitación de zonas axardinadas en zona de Granxa
Escola.
2. Convocatoria dos seguintes postos a contratar para o desenvolvemento do
programa VIGO EMPREGA 2ª quenda do 2017.
a) Peóns beneficiarios/as :
1.
Peóns de Construción. nº de postos a contratar: vinte e oito (28).
2.
Peóns de xardinería-forestal. nº de postos a contratar: vinte un (21)
b) Oficiais de oficios beneficiarios/as:
1.
Albaneis - nº de postos a contratar: once (11).
2.
Carpinteiro aluminio– nº de postos a contratar: un (1).
3.
Carpinteiro madeira: nº de postos a contratar: un (1)
4.
Carpinteiro metálico- nº de postos a contratar: un (1).
5.
Condutores - nº de postos a contratar: dez (10).
6.
Fontaneiro - nº de postos a contratar: un (1).
7.
Electricista - nº de postos a contratar: un (1).
8.
Xardineiros/as forestais - nº de postos a contratar: seis (6).
9.
Pintor -nº de postos a contratar: dous (2)
10. Mecánico do automóbil: nº de postos a contratar: un (1)
11. Desinfector. nº de postos a contratar: un (1)
c) Capataces beneficiarios/as:–
1.
Capataces construción: nº de postos a contratar: catro (4).
d) Persoal Técnico administrativo beneficiarios/as:
1.
Auxiliar administrativo: dous(2)
2.
Delineante. nº de postos a contratar:un (1)
3.
Auxiliar Topografo.nº de postos a contratar: un (1)
4.
Técnico de Prevención de Riscos Laborais: un (1)
3. Selección dos beneficiarios/as.
• O Concello de Vigo, solicitará as/os traballadores que correspondan, dacordo coas
características recollidas nas bases mediante a presentación de Oferta de Emprego,
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•

facendo referencia as características que deben reunir os/as traballadores/as que se
contratarán para o adecuado desempeño das funcións inherentes aos postos de
traballo ofertados. As Oficinas do Servizo Público de Emprego de Galicia en Vigo,
serán as encargadas de enviar as persoas candidatas solicitadas.
Todos os colectivos recollidos nas bases de convocatoria están a ser nestes
momentos, obxectivos prioritarios das medidas activas de emprego promovidas
dende este Concello, por iso, acordase manter as porcentaxes para a contratación
das persoas beneficiarias, establecidas nas bases de selección de candidatos ao
programa “Vigo Emprega”.
Realizarase posteriormente a comprobación do cumprimento de requisitos
imprescindibles e baremación das persoas candidatas ao proceso de selección, para
finalmente proceder a realización das probas escrita e práctica.
Baremación dos expedientes persoais / profesionais (Capataces e oficiais).

•

Proba Escrita (máximo 2 puntos)

•

•

A proba terá un mínimo de vinte(20) preguntas, deberá ser capaz de avaliar a
actitude e interese que demostra a persoa candidata, na participación no programa,
e a posible adecuación do seu perfil á finalidade do mesmo.
•

•

•

•

•

Realizaráselles ás persoas candidatas e valoraranse: aspectos ocupacionais, rasgos
de personalidade, actitude ante o programa. Incidirase en aspectos vencellados a
busca de emprego, a orientación persoal, a formación para o emprego, o interese
polo desempeño e o rendemento.
Solicitarase información ás persoas candidatas sobre: as condicións socio-laborais do
contrato e as características da contratación, o estado anímico, o estado físico, o
interese polo emprego, competencias profesionais e coñecementos relacionados co
posto.
Os puntos obtidos nesta fase sumaranse ó resto das puntuacións acadadas, sempre
que a persoa candidata non obteña a cualificación NSNM (non supera a nota
mínima), consideraránse NSNM as persoas candidatas que obteñan unha puntuación
igual ou inferior a 1 punto.
As persoas candidatas con unha de “NSNM”, será excluída do proceso de selección.

Proba práctica (máximo 4 puntos)
A Comisión de Selección proporá as probas prácticas relacionadas coas funcións e
tarefas do posto de traballo. Valoraranse competencias básicas onde os candidatos
aplicarán habilidades profesionais básicas relacionadas co oficio e os coñecementos
técnicos necesarios. As probas estarán apoiadas por asesores técnicos do programa
Vigo Emprega e dos diferentes Servizos Municipais que colaboran no deseño, control
e concreción técnica desta avaliación.
Persoal técnico e Administrativo, capataces, e oficiais de oficios, as probas
realizaranse para que os/as candidatos/as, demostren o seu coñecemento da
profesión. As probas deseñanse conforme a profesión e as labouras máis comúns
que se teñen previsto desenvolver, conforme as obras aprobadas pola Xunta de
Goberno Local.
Peóns, as probas prácticas son xenéricas de coñecemento básico de ferramentas e
utilización das mesmas, sen que, para o desenvolvemento sexa necesaria
experiencia práctica en: obras públicas, xardinería ou limpeza.
No caso de obter unha puntuación igual ou inferior a 1 punto, considerarase “NSNM”
e quedará excluída do proceso de selección.
Publicación das listaxes de admitidos a contratar e listaxe de suplentes.
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Os custos totais estimados das retribucións do persoal son os reflectidos na seguinte táboa,
segundo o establecido no Acordo Marco prorrogado de regulación das condicións
sociolaborais das contratacións no marco do PME 2008-2011, na modalidade de
beneficiarios para o persoal técnico administrativo, capataces, oficiais de oficios e peóns:
O prazo previsto de contratación para a 2ª quenda de 2017 será, a partir do 01 de outubro
de 2017, polo que o custo total desta quenda de 658.706,81€ distribúese en dúas
anualidades distintas de 321.495,81€, no ano 2017 e 337.211,00€ no ano 2018, neste
último, engadese a indemnización por finalización de contrato temporal.
RETRIBUCIONS BENEFICIARIOS/AS VIGO EMPREGA 2017
Posto
2
1
1
1
4
11
1
1
1
1
1
1
2
1
6
10
21
28
94

Salario
mes

Categoría
Auxiliar administrativo
Auxiliar topografo
Delineante
Tecnico PRL
Capataz-Construción
Oficial albanel
Oficial electricista
Oficial fontaneiro
Of. Carpinteria aluminio
Oficial Carpintaría metálica
Of. Desinfección
Of. Carpinteria madeira
Of. Pintor
Of. mecánica automoción
Of. xardinaría
Of. condución
Peón Xardinaria-Forestal
Peón construción

707,70
728,80
728,80
728,80
745,24
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
707,70
707,70

Prorrata Importe
%
Cotización
Base
CNAE/C
Cotización Custe total
Custe
pagas
bruto
cotizació
SS
cotización ód. Ocup.
por trab/pos estimado postos/mes
extras
mes
n
empresa
117,95 825,65
825,65
84/a
33,75
278,66
557,31
1.104,31
3.369,63
121,47 850,27
850,27
84/32,75
278,46
278,46
1.128,73
1.128,73
121,47 850,27
850,27
84/32,75
278,46
278,46
1.128,73
1.128,73
121,47 850,27
850,27
84/32,75
278,46
278,46
1.128,73
1.128,73
124,21 869,45
869,45
84/d
37,80
328,65
1.314,61
1.198,10
4.792,40
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
3.535,40
1.171,66
12.888,31
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
321,40
1.171,66
1.171,66
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
321,40
1.171,66
1.171,66
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
321,40
1.171,66
1.171,66
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
321,40
1.171,66
1.171,66
121,47 850,26
850,26
84/g
34,70
295,04
295,04
1.145,31
1.145,31
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
321,40
1.171,66
1.171,66
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
642,80
1.171,66
2.343,33
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
321,40
1.171,66
1.171,66
121,47 850,26
850,26
84/g
34,70
295,04
1.770,25
1.145,31
6.871,84
121,47 850,26
850,26
84/f
32,75
278,46
2.784,62
1.128,73
11.287,26
117,95 825,65
825,65
84/g
34,70
286,50
6.016,51
1.112,15
23.355,16
117,95 825,65
825,65
84/d
37,80
312,10
8.738,68
1.137,75
31.856,88
28.419,01
Mes
108.326,29

ANO 2017
6.625,84 €
3.386,20 €
3.386,19 €
3.386,19 €
14.377,21 €
38.664,92 €
3.514,99 €
3.514,99 €
3.514,99 €
3.514,99 €
3.435,92 €
3.514,99 €
7.029,99 €
3.514,99 €
20.615,51 €
33.861,78 €
70.065,48 €
95.570,64 €
321.495,81

SS total Salarios totais
Postos
Postos
3 Meses
3 Meses
1.671,94
4.953,90 €
835,39
2.550,81 €
835,39
2.550,80 €
835,39
2.550,80 €
3.943,82
10.433,39 €
10.606,20
28.058,72 €
964,20
2.550,79 €
964,20
2.550,79 €
964,20
2.550,79 €
964,20
2.550,79 €
885,13
2.550,79 €
964,20
2.550,79 €
1.928,40
5.101,59 €
964,20
2.550,79 €
5.310,75
15.304,76 €
8.353,85
25.507,93 €
18.049,53
52.015,95 €
26.216,04
69.354,60 €
85.257,02
236.238,80

RETRIBUCIONS BENEFICIARIOS/AS VIGO EMPREGA 2018
Posto
2
1
1
1
4
11
1
1
1
1
1
1
2
1
6
10
21
28
94

Salario
mes

Categoría
Auxiliar administrativo
Auxiliar topografo
Delineante
Tecnico PRL
Capataz-Construción
Oficial albanel
Oficial electricista
Oficial fontaneiro
Of. Carpinteria aluminio
Oficial Carpintaría metálica
Of. Desinfección
Of. Carpinteria madeira
Of. Pintor
Of. mecánica automoción
Of. xardinaría
Of. condución
Peón Xardinaria-Forestal
Peón construción

•

707,70
728,80
728,80
728,80
745,24
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
728,80
707,70
707,70

Prorrata Importe
%
Cotización
Base
CNAE/C
Cotización Custe total
Custe
pagas
bruto
cotizació
SS
cotización ód. Ocup.
por trab/pos estimado postos/mes
extras
mes
n
empresa
117,95 825,65
825,65
84/a
33,75
278,66
557,31
1.104,31
3.369,63
121,47 850,27
850,27
84/32,75
278,46
278,46
1.128,73
1.128,73
121,47 850,27
850,27
84/32,75
278,46
278,46
1.128,73
1.128,73
121,47 850,27
850,27
84/32,75
278,46
278,46
1.128,73
1.128,73
124,21 869,45
869,45
84/d
37,80
328,65
1.314,61
1.198,10
4.792,40
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
3.535,40
1.171,66
12.888,31
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
321,40
1.171,66
1.171,66
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
321,40
1.171,66
1.171,66
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
321,40
1.171,66
1.171,66
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
321,40
1.171,66
1.171,66
121,47 850,26
850,26
84/g
34,70
295,04
295,04
1.145,31
1.145,31
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
321,40
1.171,66
1.171,66
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
642,80
1.171,66
2.343,33
121,47 850,26
850,26
84/d
37,80
321,40
321,40
1.171,66
1.171,66
121,47 850,26
850,26
84/g
34,70
295,04
1.770,25
1.145,31
6.871,84
121,47 850,26
850,26
84/f
32,75
278,46
2.784,62
1.128,73
11.287,26
117,95 825,65
825,65
84/g
34,70
286,50
6.016,51
1.112,15
23.355,16
117,95 825,65
825,65
84/d
37,80
312,10
8.738,68
1.137,75
31.856,88
28.419,01
Mes
108.326,29
Totais con indemnización

ANO 2018
6.625,84 €
3.386,20 €
3.386,19 €
3.386,19 €
14.377,21 €
38.664,92 €
3.514,99 €
3.514,99 €
3.514,99 €
3.514,99 €
3.435,92 €
3.514,99 €
7.029,99 €
3.514,99 €
20.615,51 €
33.861,78 €
70.065,48 €
95.570,64 €
321.495,81

SS total Salarios totais Indemnización
Postos
Postos
por
3 Meses
3 Meses
categorías
1.671,94
4.953,90 €
326,62 €
835,39
2.550,81 €
171,68 €
835,39
2.550,80 €
171,48 €
835,39
2.550,80 €
168,18 €
3.943,82
10.433,39 €
701,76 €
10.606,20
28.058,72 € 1.886,28 €
964,20
2.550,79 €
171,48 €
964,20
2.550,79 €
171,48 €
964,20
2.550,79 €
171,48 €
964,20
2.550,79 €
171,48 €
885,13
2.550,79 €
171,48 €
964,20
2.550,79 €
171,48 €
1.928,40
5.101,59 €
342,96 €
964,20
2.550,79 €
171,48 €
5.310,75
15.304,76 € 1.028,88 €
8.353,85
25.507,93 € 1.714,80 €
18.049,53
52.015,95 € 3.429,51 €
26.216,04
69.354,60 € 4.572,68 €
15.715,19 €
85.257,02
236.238,80

337.211,00 €

para o ano 2017, dende o 01 de outubro ata o 31 de decembro de 2017. Estes
custos aplicaríanse ás partidas orzamentarias seguintes do orzamento municipal
correspondente ao ano 2017:
▪ 2410 1310000 “Plan de Emprego Municipal:
• Orzamento 2017
236.238,80€
▪ 2410 16000001 “Seguridade Social Emprego:
•

•

Orzamento 2017

85.257,02 €

para o ano 2018, dende o 01 de xaneiro ata o 31 de marzo de 2018. Estes custos de
337.211,00€ aplicaríanse ás partidas orzamentarias seguintes do orzamento
municipal correspondente ao ano 2018:
▪ 2410 1310000 “Plan de Emprego Municipal:
•

Orzamento 2018. Salarios

236.238,80 €
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• Orzamentos 2018 Indemnizacións 15.715,19 €
▪ 2410 16000001 “Seguridade Social Emprego:
•

Orzamento 2018

85.257,02 €.

Polo anteriormente exposto e tendo en conta a necesidade de realizar a convocatoria de
contratación de peóns, oficiais e capataces e persoal técnico administrativo beneficiarios/as,
PROPONSE á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
1. Aprobar a convocatoria de contratación de 94 traballadores, dos seguintes
postos para o programa de inserción laboral “VIGO EMPREGA” 2017 2ª
Quenda:
a) 2- Auxiliares administrativos
b) 1- Auxiliar delineante beneficiario/a.
c) 1- Auxiliar topógrafo beneficiario/a
d) 1- Técnico Prevención de Riscos Laborais
e) 4- Capataces construción beneficiarios/as
f) 36- Oficiais beneficiarios/as:
• 11- Oficiais albanel.
• 1- Oficial carpinteiro aluminio.
• 1- Oficial carpinteiro metálico
• 1- Oficial carpinteiro de madeira
• 10- Oficiais condutores.
• 1- Oficiais fontaneiros.
• 1- Oficial electricista.
• 6- Oficiais xardineiros/forestais.
• 2- Oficial pintor.
• 1- Oficial desinfector.
• 1- Oficiais mecánicos automoción
g) 49- Peóns beneficiarios/as:
• 21- Peóns xardinería-forestal
• 28- Peóns de construción.
2. Establecer o número de postos de peóns beneficiarios a contratar nos
diferentes colectivos, establecidos no apartado 9 das Bases de Selección das
de persoas candidatas:
a)
b)
c)
d)
e)

3% persoas con discapacidade que poidan desempeñar as funcións do posto de traballo
30% menores de 30 anos, dos que ao menos o 50%, en busca 1º emprego.
30% mulleres.
19% persoas maiores de 45 anos
18% persoas paradas de longa duración.

2
15
14
9
9

3. Realizar a solicitude de persoas candidatas as Oficinas do Servizo Público
de Emprego, segundo os criterios de valoración establecidos nas bases de
selección, para os distintos postos para pasar ao procedemento de selección:
a) Peóns: Comprobación do cumprimento dos requisitos imprescindibles
establecidos no punto 6 das bases de selección.
b) Oficiais e capataces e persoal técnico administrativo: Valoración dos candidatos
segundo criterios de experiencia laboral formación e outros méritos, directamente
relacionados coa actividade a desenvolver.
c) Autorizar a realización de probas: escrita e práctica relacionadas co oficio e posto
aos técnicos, Capataces, oficiais e peóns, todos eles beneficiarios/as.
4. Aprobar a relación de obras a desenvolver dentro do programa, que
deseguido se relacionan:

S.ord. 29.06.17

a) Vías e Obras:
• Construción de beirarrúas en:
• Rúa Portela – Lavadores
• Rúa Casal – Sampaio
•

Rehabilitación de lavadoiros municipais

b) Limpeza:
• Limpeza de restos vexetais, maleza e terras, mediante o rozado de
camiños, valados e cunetas, nas seguintes parroquias:
• Parroquia de Cabral.
• Parroquia de Lavadores
• Parroquias de Sampaio.
c) Parques e Xardíns:
• Novas praderías de cespede, resementeira das existentes e prantación
zonas arbustivas, viváceas e novo arbolado nos parques do Castro e
Castrelos.
• Construción, acondicionamento e reparación de canalizacións e canaletas
nos Parques do Castro e Castrelos.
• Eliminación de barreiras arquitectónicas.
Instalación e reparación de sistemas de rega automática nos parques de
Castro e Castrelos.
d) Educación:
• Actuacións de acondicionamento de baños nos centros de primaria do
Concello de Vigo: Balaidos, Carrasqueira, Valadares-Igrexa, Carballal.
e) Parque Central de Servizos:
• Mantemento e arranxo de vehículos e maquinaria do programa.
•

f) Emprego:
• Acondicionamento de zonas Axardinadas dos centros municipais.
•

Reforma da fachada da Nave municipal da Florida

g) Electromecánicos:
• Traballos de albanelería de apoio para a instalacións de farois de
alumeado público.
• Traballos de electricidade para instalacións de alumeado público.
h) Desinfección:
• Apoio a campaña de desratización do casco urbán, do río Lagares e
afluentes; e á precampaña de desratización, desinsectación e
desinfección en barrios e parroquias.
i) Medio Ambente:
• Apoio campaña de verán: colocación pasarelas e carteis en praias.
• Construción e instalación de duchas nos areais.
• Campaña de actuacións de limpeza, entorno río Lagares.
j) Vigo Zoo.
• Acondicionamento e reforma de instalacións e espazos para animais.
• Reconstrución e habilitación de zonas axardinadas en zona de Granxa
Escola.
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5.
Aprobar o gasto total de 658.706,81€ do orzamento municipal
correspondente aos anos 2017 e 2018:
• para o ano 2017, dende o 01 de outubro ata o 31 de decembro de 2017. Estes
custos aplicaríanse ás partidas orzamentarias seguintes do orzamento municipal
correspondente ao ano 2017:
▪ 2410 1310000 “Plan de Emprego Municipal:
• Orzamento 2017
236.238,80€
▪ 2410 16000001 “Seguridade Social Emprego:
•
•

Orzamento 2017

85.257,02 €

para o ano 2018, dende o 01 de xaneiro ata o 31 de marzo de 2018. Estes custos de
337.211,00€ aplicaríanse ás partidas orzamentarias seguintes do orzamento
municipal correspondente ao ano 2018:
▪ 2410 1310000 “Plan de Emprego Municipal:
• Orzamento 2018. Salarios
• Orzamentos 2018 Indemnizacións
▪ 2410 16000001 “Seguridade Social Emprego:
Orzamento 2018

•

236.238,80 €
15.715,19 €
5.257,02 €.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
8(643).DAR CONTA DA RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DO SERVIZO,
CORRESPONDENTE AOS MESES DE XANEIRO, FEBREIRO, MARZO E ABRIL DE 2017.
EXPTE. 14128/77.
Dáse conta do informe do 23/06/17, do xefe do servizo de Emprego, conformado polo
concelleiro-delegado de área:
"Con fin de dar cumprimento ao establecido nas bases xerais (31ª) de execución do orzamento do Concello de Vigo, este concelleiro delegado informa á Xunta de Gobierno Local
dos expedientes de contrato menor tramitados por este servizo de Desenvolvemento Local e Emprego durante os meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril de 2017:
Expediente Tipo

Asunto

Adxudicatario

Importe

13740/77

CMSUB

Prensa para os centros de Emprego

Xenérico

1.000,00 €

13753/77

CMSUB

Materiais construcción e matemento obras Vigo Xenérico
Emprega

19.500,00 €

13755/77

CMSUB

Aluguer elementos de transporte Vigo Emprega

3.702,60 €

13756

CMSUB

Materiais
obras
mantemento
municipais Vigo Emprega

13758/77

CMSER

Contratación alarma no local municipal en Prosegur Alarmas
R/Arquitecto Pérez Bellas, 9-baixo

1.868,24 €

13764/77

CMSER

Servizos postais

Xenérico

500,00 €

13765/77

CMSER

Servizos postais, portes e mensaxería

Xenérico

500,00 €

Autos Brea, S.L.

instalacións Xenérico

12.000,00 €
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13770/77

CMSER

Mantemento Base de datos dos usuarios de Hermes Sistemas
Emprego

4.365,68 €

13772/77

CMSUB

Subministros O.E. Vigo Prepara

Xenérico

1.472,84 €

13773/77

CMSER

Servizos O.E. Vigo Prepara

Xenérico

960,19 €

13776/77

CMSUB

Material Oficina O.E. Vigo Capacita III

Xenérico

50,00 €

13777/77

CMSUB

Vestiario O.E.Vigo Capacita III

Xenérico

900,00 €

13778/77

CMSUB

Productos alimenticios O.E. Vigo Capacita III

Xenérico

4.900,00 €

13779/77

CMSUB

Productos limpeza O.E. Vigo Capacita III

Xenérico

432,00 €

13780/77

CMSUB

Subm. funcionamento O.E. Vigo Capacita III

Xenérico

850,00 €

13781/77

CMSUB

Gastos diversos O.E. Vigo Capacita III

Xenérico

1.700,00 €

13785/77

CMSER

Curso Formación PIEG Vigo Integra IV

Ara Negocios, S.L.

3.700,00 €

13786/77

CMSUB

Adquisición material oficina

Xenérico

500,00 €

13787/77

CMSUB

Adquisición consumibles informáticos

Xenérico

3.000,00 €

13788/77l

CMSER

Atencións protocolarias e representativas

Xenérico

1.500,00 €

13789/77

CMSUB

Cartelería e material publicitario

Xenérico

8.000,00 €

13794/77

CMSUB

Material, subministros e outros Vigo Integra IV

Xenérico

5.319,00 €

13799/77

CMSUB

Información e publicidade Vigo Integra IV

Xenérico

4.000,00 €

13800/77

CMSER

Reparación mobiliario e equipos Vigo Integra IV

Xenérico

500,00 €

13801/77

CMSUB

Consumibles informáticos Vigo Integra IV

Xenérico

4.500,00 €

13805/77

CMSUB

Aluguer equipos informáticos Vigo Integra IV

Xenérico

9.000,00 €

13806/77

CMSER

Desprazamentos O.E. Vigo Capacita III

Soc. Coop. Central 436,00 €
Radio Taxi

13808/77

CMSER

Curso Formación PIEG Vigo Integra IV

Xenérico

13826/77

CMSER

Servizo contra incendios en local municipal Segurgal
R/Arquitecto Pérez Bellas, 9

145,20 €

13837/77

CMSER

Curso Formación PIEG Vigo Integra IV

Aevigo

1.550,00 €

13838/77

CMSER

Curso Formación PIEG Vigo Integra IV

Aevigo

3.600,00 €

13839/77

CMSER

Curso Formación PIEG Vigo Integra IV

Centro
formación 11.490,00 €
Divino Maestro

13846/77

CMSER

Mantemento aplicativo xestión Vigo Integra IV

Aevigo

3.000,00 €

13848/77

CMSER

Servizos mantemento instalacións municipais

Xenérico

10.000,00 €

13857/77

CMSER

Elaboración de proxectos financiados pola UE

Método
Estudios 5.900,00 €
Consultores, S.L.U.

13963/77

CMSER

Formación Prevención Riscos Laborais Vigo Eurocontrol, S.A.
Emprega 1ª quenda

10.400,00 €

13964/77

CMSER

Vestiario traballadores Vigo Emprega 1ª quenda

16.667,15 €

13965/77

CMSUB

Aluguer elementos transporte Vigo Emprega 1ª Autos Brea
quenda

9.317,00 €

13973/77

CMSUB

Productos alimenticios O.E. Vigo Capacita III

Xenérico

5.600,00 €

13974/77

CMSUB

Gastos diversos O.E. Vigo Capacita III

Xenérico

2.600,00 €

14014/77

CMSER

Curos “Piloto de drones” Vigo Integra IV

Yolanda
Pérez

14015/77

CMSER

Limpeza instalacións municipais 2017

Xenérico

Peycar

2.359,50 €

Santos 8.900,00 €
500,00 €
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14018/77

CMSER

Conexión á Central de alarmas do Centro de Segurgal Sistemas
Ríos

295,51 €

A Xunta de Goberno Local queda informada.
FESTAS
9(644).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA ASOCIACIÓN DA
COMISIÓN DE FESTAS NOSA SEÑORA DAS NEVES DA GUÍA, PARA A
ORGANIZACIÓN DA FESTA DA SARDIÑA 2017. EXPTE. 6916/335.
Visto o informe xurídico do 16/06/17 e o informe de fiscalización do 23/06/17, dáse conta do
informe-proposta do 14/06/17, do técnico de Xestión do servizo de Festas, conformado pola
xefa do servizo, pola concelleira-delegada de área e polo concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda:
"Como consecuencia dunha resolución da concelleira de Festas e Turismo de data 5 de
xuño de 2017, iniciouse o expediente necesario para a redacción dun convenio de
colaboración coa Asociación de Comisión de Fiestas Nuestra Señora de las Nieves de la
Guía (CIF G-36.731.404), para a realización da “Festa da Sardiña 2017”, os vindeiros 5 e 6
de agosto, na Carballeira da Guía (Teis), dentro da programación “Vigo en Festas 2017”.
A concellería de Festas e Turismo está a xestionar o programa de actividades que terán lugar na
nosa cidade nos meses de xullo, agosto e setembro, dentro das Festas de Verán 2017. Dentro
desta programación vénse incluíndo nos últimos anos unha serie de festas de enxalzamento
gastronómico, co obxecto de potenciar os produtos das nosas rías como o mexillón, a sardiña e
o polbo, e que se realiza en colaboración con diversas entidades, xa que o Concello non dispón
dos medios suficientes para afrontar a organización en solitario destes eventos.
Dende o ano 1991, a Asociación de Comisión de Fiestas Nuestra Señora de las Neves de la
Guía vén realizando a organización da festa de enxalzamento gastronómico da sardiña,
contando con gran afluencia de público, e está en condicións de organizar a presente
edición, conforme ao programa e Presuposto de ingresos e gastos (por un importe total de
12.350,00 euros), recollidos como Anexo do texto do convenio.
Na lexislación vixente, concretamente no artigo 72 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, faise referencia á conveniencia da participación de entidades de
carácter cultural, social e veciñal como colaboradores na organización de diversos programas
e acontecementos culturais, ofertados polas entidades locais (Cabalgata de Reis, Entroido,
etc.).
O carácter cultural atópase entre as competencias atribuídas aos municipios nos artigos
25.2.m e 127 da Lei 7/1985 e aos municipios galegos no artigo 80.2.n da Lei de Galicia
5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia.
O expediente de referencia ten por obxecto a aprobación dun convenio para a concesión
dunha subvención polo procedemento de réxime directo. Este expediente incorpora os
contidos mínimos esixidos para a concesión destas subvencións polo artigo 26.2 da Lei de
Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia , e pola Base 38 de execución do
vixente orzamento do Concello de Vigo, contidos que se estiman conformes ao interese
público que o convenio persegue.
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O convenio do que se trata é un convenio de colaboración dos que poden celebrar as
administracións públicas con persoas xurídicas privadas, co obxecto de satisfacer os
intereses públicos que teñen encomendados e que non se poden cualificar como un contrato
administrativo típico na medida en que non se corresponden co obxecto dun contrato de
servizos por conter determinadas peculiaridades respecto das pretensións que deben
realizar as entidades conveniantes e especialmente a inexistencia dun prezo en sentido
estrito, ó limitarse a achega económica do Concello a compensar estritamente os gastos
realizados polas entidades para a realización das actividades.
Este convenio prevé unha disposición dineraria de 7.000,00 euros, con cargo á aplicación
3380.489.0004 do programa orzamentario de Festas para o vixente exercicio, a favor da
Asociación de Comisión de Fiestas Nuestra Señora de las Nieves de la Guía, suxeito ao
cumprimento pola mesma dun determinado obxectivo de utilidade pública e interese social
expostas nas obrigas pactadas en convenio. A presente axuda acóllese ao réxime excepcional de
concesión directa, conforme ao artigo 22.2.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións, atopándose a tal fin previsión nominativa a favor do destinatario dentro do capítulo 4
do vixente orzamento do Concello de Vigo (Convenio Comisión Festas N S da Guía – Festa
Sardiña).
Outras obrigas que asume o Concello respecto da entidade son: colaborar na organización
xeral en xestións como a presenza da Policía Local e dos servizos de Protección civil, editar
un total de 500 carteis que distribuirán posteriormente a entidade e incluír a festa
gastronómica no programa “Vigo en Festas 2017”.
Pola súa banda, a entidade encargarase da organización xeral da festa e asumirá todos os
gastos derivados da mesma e que, segundo o presuposto presentado, ascenden a un total
de 12.350,00 euros.
O réxime xurídico de aplicación do presente convenio será a Lei 38/2003 e o seu
regulamento de desenvolvemento, así como a LG 9/2007.
En aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013 de decembro, de transparencia,
acceso á información pública e bo goberno, la Base de Datos Nacional de Subvencións
BDNS operará como sistema nacional de publicidade das subvencións. A tales efectos, e
para garantir o dereito dos cidadáns a coñecer todas as subvencións convocadas en cada
momento e cara a contribuir aos principios de publicidade e transparencia, a Intervención
Xeral da Administración do Estado publicará na súa paxina web as subvencións concedidas,
segundo o estabelecido na Lei 38/2003, nos artigos 20. 4 e 8b).
De conformidade co artigo 127.g da Lei 7/1985, corresponderá á Xunta de Goberno local a
aprobación do convenio e, con carácter previo, a aprobación do gasto de conformidade co
previsto no artigo 31 da LG 9/2007. Así mesmo, queda facultada a concelleira delegada da
Área de Festas e Turismo para asinar o citado convenio, ao amparo do Decreto de
delegación de competencias da Alcaldía de 19 de xuño de 2015.
Á vista do exposto, previo os informes xurídico e da Intervención de fondos, coa
conformidade da concelleira de Festas e Turismo e do concelleiro de Orzamentos e
Facenda, faise á Xunta de Goberno local a seguinte
PROPOSTA:
“1º.- Que se aprobe o proxecto de convenio, que se achega no expediente, entre o Concello
de Vigo e a Asociación de Comisión de Fiestas Nuestra Señora de las Nieves de la Guía
para a organización da “Festa da Sardiña 2017”.
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2º.- Que se autorice un gasto por importe de 7.000,00 euros, en concepto do estipulado no
convenio, que se aboará á Asociación de Comisión de Fiestas Nuestra Señora de las Nieves
de la Guía (CIF G-36.731.404), con cargo á aplicación presupostaria 3380.489.0004
(Convenio Comisión Festas N S da Guía – Festa Sardiña) do programa presupostario de
Festas para o vixente exercicio.”
Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA ASOCIACIÓN DE COMISIÓN DE
FIESTAS NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DE LA GUÍA PARA A ORGANIZACIÓN DA
FESTA GASTRONÓMICA DA SARDIÑA 2017
(Aprob
Na Casa do Concello de Vigo, a

de dous mil dezasete.

REUNIDOS
Dunha parte, dona Ana Laura Iglesias González, na súa calidade de concelleira-delegada da
Área de Festas e Turismo do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do
decreto da Alcaldía de 19 de xuño de 2015 e acordo da Xunta de Goberno de data 19 de xuño
de 2015.
Doutra, don José Gonda Faria, como presidente da Asociación de Comisión de Fiestas Nuestra
Señora de las Nieves de la Guía, CIF nº G-36.731.404 e enderezo social na rúa Alonso Ojeda nº
14 de Vigo, na representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos e da certificación
do seu secretario que figura na documentación do expediente núm. 6916/335.

Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio
MANIFESTAN
I.- Que a Asociación de Comisión de Festas Nosa Señora das Neves da Guía ten por fin, entre
outros, a organización de festas populares, actividades culturais recreativas e festivas e todos
aqueles actos relacionados cos ditos fins sociais. Deste modo, esta entidade vén organizando nos
últimos anos a “Festa da Sardiña”, na carballeira do monte da Guía, con grande éxito organizativo e
aceptación entre os cidadáns, estando en condicións de organizar a presente edición.
II.- Que o Concello de Vigo está a organizar o programa de actividades “Vigo en festas 2017”,
que se desenvolve nos meses de xullo e agosto na cidade de Vigo, co obxecto de potenciar a
oferta cultural que lle achega á cidadanía; neste sentido existe un grande interese en apoiar as
festas gastronómicas de enxalzamento de produtos da nosa ría, como son o polbo, a sardiña e o
mexillón, así como os nosos folclore e cultura populares. De igual maneira, o Concello está
interesado en achegarlle á cidadanía unha oferta cultural diversificada e popular que albergue o
maior número posíbel de actividades, dirixidas a todos os sectores culturais.
III. Que dende o ano 1996 se asinaron diversos convenios de colaboración entre ambas as
entidades para desenvolver actividades socioculturais, e os resultados acadados foron moi
satisfactorios para ambas as partes.
IV.- Que o carácter cultural se atopa entre as competencias atribuídas aos municipios no artigo
25.2.m e 127 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e aos
municipios galegos no artigo 80.2.n da Lei de Galicia 5/1997, de 22 de xullo, de administración
local de Galicia.
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V.- Que o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3380.489.0004, prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 7.000,00 (sete mil) euros, a
favor da Asociación de Comisión de Fiestas Nuestra Señora de las Nieves de la Guía.
VI.- Que, conforme o disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e 26.1 da Lei de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o
convenio será instrumento adecuado para canalizar as subvencións previstas nominativamente
nos orzamentos da Administración concedente 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.
VII.- Que a entidade Asociación de Comisión de Fiestas Nuestra Señora de las Nieves de la
Guía 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 responsábeis e certificacións que figuran no expediente núm. 6916/335.

Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e cultural que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade da entidade Asociación de Comisión de Fiestas
Nuestra Señora de las Nieves de la Guía, o Concello de Vigo e a dita entidade conveñen a súa
colaboración no ámbito cultural e a concesión da referida subvención, cuxo obxecto é a
organización da Festa da Sardiña 2017, en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- A Asociación de Comisión de Fiestas Nuestra Señora de las Nieves de la Guía
comprométese a colaborar coa Concellería de Festas e Turismo do Concello de Vigo en canto a
organización da Festa da Sardiña 2017 que terá lugar na carballeira da Guía os días 5 e 6 de
agosto de 2017, e concretamente a:
1º.- Asumir todo o concernente á organización das actividades obxecto do convenio,
achegando toda infraestrutura e equipo humano necesarios para tal fin, seguro de
responsabilidade civil, así como cumprir a programación que consta no expediente.
2º.- Asumir todos os gastos que se deriven deste convenio, agás os que especifiquen
como responsabilidade do Concello.
3º.- Obter todos os permisos e autorizacións necesarios para a realización desta actividade.
4º.- Comezar as actividades do programa á hora anunciada ao público e comprobar coa
antelación suficiente o correcto funcionamento das instalacións e equipamento, para
realizar as correccións técnicas que resulten necesarias.
5º.- Xestionar e aboar a cantidade que corresponda polos dereitos de autor que se xeren
pola programación que figura nesta expediente.
6º.-Distribuír o material publicitario editado con motivo das festas, entregado polo Concello.
7º.- Responsabilizarse fronte a calquera dano que se cause a terceiros con ocasión do
desenvolvemento da actividade, asumindo a contratación dunha póliza de seguro de
responsabilidade civil que atenda calquera accidente ou incidencia que se poida producir
en relación ao desenvolvemento das actividades; a ENTIDADE entregará ao CONCELLO
copia da póliza e do recibo correspondente, nos días previos ao inicio da festa.
8º.- Deixar a zona da Carballeira da Guía que se utilice para a festa en perfectas
condicións de limpeza e respectando a natureza do entorno.
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9º.- Contratar a elaboración dun Plan de Autoprotección que avalíe os riscos que se poidan
derivar da execución do programa de actividades, cumprindo coas recomendacións que
deriven do mesmo, se así o require o Servizo de Seguridade e Mobilidade.
En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo 11
da Lei de Galicia 9/2007.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Colaborar coa organización da festa en xestións como a presenza da Policía Local e
Protección Civil, para o seu bo desenvolvemento.
2º.- Achegar un total de cincocentos carteis con motivo da festa, que entregará á entidade
beneficiaria para a súa distribución, cunha antelación mínima de dez días.
3º.- Incluír esta actividade na campaña de publicidade que o Concello realice con motivo
do programa das “Vigo en Festas 2017”.
4º.- Achegar unha banda popular de música con cargo ao convenio asinado polo Concello
coa Federación de Bandas populares de música de Vigo.
5º.- Conceder directamente á Asociación de Comisión de Festas Nosa Señora das Neves
da Guía, unha subvención por importe de 7.00,00 (sete mil) euros co obxecto de
coadxuvar ao financiamento da organización da Festa da Sardiña 2017.
O Concello non asume ningún compromiso distinto dos recollidos no presente convenio.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- O pagamento da cantidade recollida no pacto segundo deste convenio realizarase por
transferencia bancaria á conta corrente número IBAN ES68 2080 5063 3130 4002 2938, da entidade
bancaria ABANCA, da que é titular a entidade beneficiaria, tras a xustificación das axudas.
Quinto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reducisen na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da
subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza
e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Sexto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sétimo.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ao financiamento municipal da
actividade subvencionada mediante a incorporación do logotipo do Concello de Vigo e da imaxe
corporativa do evento en todos os soportes publicitarios que edite.
Oitavo.- A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de Galicia 9/2007.
Noveno.- A beneficiaria, unha vez rematada a actividade subvencionada e antes do mes de
decembro, deberá xustificar o cumprimento das condicións impostas e a consecución dos
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obxectivos previstos pola concesión da subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos
recibidos. A tal efecto, a conta xustificativa a render deberá conter:
a) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións previstas no presente
convenio, con indicación das actividades desenvolvidas dentro do programa, datos de
participación memoria de prensa, rexistro fotográfico e audiovisual e informe de incidencias.
b) Memoria económica xustificativa do custo final das actividades realizadas, que incorporará:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte
subvencionada e con copias de facturas polo resto do orzamento. Poderáse
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 ....... euros.”

Décimo.- No caso de que a ENTIDADE se opoña expresamente a que o CONCELLO comprobe
se aquela se atopa ao corrente nas súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non sexa
debedora por resolución de procedencia de reintegro, a beneficiaria deberá acreditar estas
circunstancias antes de proceder ao pagamento, o que poderá realizar por medio dunha
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declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7.e da LG 9/2007. De non haber tal oposición
expresa, o CONCELLO recabará estes documentos de oficio, tal como estabelece o artigo 28.2
da Lei 39/2015, de 1 de decembro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
Décimo primeiro.- Serán gastos subvencionábeis os que de xeito indubitado respondan a
natureza da actividade subvencionada e se realicen no exercicio económico do convenio.
Décimo segundo.- A realización da actividade subvencionada, o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención e a axeitada xustificación da mesma, será comprobada
polo servizos da Concellería de Festas e Turismo. O persoal técnico do Servizo de Festas
emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que
poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a
actividade subvencionada.
Décimo terceiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Festas e Turismo e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e
Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das
subvencións.
Décimo cuarto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos do artigo 33 da LG 9/2007.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e o seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da
subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá
o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo quinto.- A información sobre as actividades, especialmente en carteis e programas,
estará integramente en idioma galego, e terá que ser revisada polo Servizo de Festas Concello
de Vigo. En toda a información editada figurará o logotipo do Concello de Vigo, nas mesmas
condicións e tamaños. O material editado deberá contar coa conformidade previa do Servizo de
Festas do Concello de Vigo, e disporá dos depósitos legais que lle correspondan.
Décimo sexto.- O mecanismo de seguimento da execución deste convenio establécese en base
ás memorias e informes que presenten as entidades asinantes e a presenza do persoal técnico
do Servizo de Festas nas propias actividades programadas.
Décimo sétimo.- O presente convenio terá vixencia anual ata o 31 de decembro de 2017 e non
será prorrogábel.
Décimo oitavo.- A concelleira da Área de Festas e Turismo queda facultada para resolver as
posíbeis controversias derivadas da execución e interpretación deste convenio, así como para
tomar iniciativas que contribúan ó seu cumprimento e desenvolvemento.
Décimo noveno.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei de Galicia 9/2007 e na Lei 39/2015.
Vixésimo.- A beneficiaria está informada de que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de Galicia
9/2007 en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
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Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015 e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, sendo responsable do
seu tratamento a Concellería de Festas. A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición ante o Servizo de Festas do Concello de Vigo.
Vixésimo primeiro.- A actividade obxecto deste convenio está destinada ao público en xeral, e o
acceso á mesma será público e gratuíto; o número de asistentes limitarase á capacidade do
lugar onde se celebre. De todos os xeitos, as actividades, servizos ou produtos ofertados alí
poderán traer consigo unha achega económica por parte dos usuarios (billetes, entradas, etc.).
Por este motivo, a entidade beneficiaria proporá ao Concello os prezos para cada unha das
actividades, servizos ou produtos, para obter a conformidade da concellería de Festas e
Turismo. A entidade deberá expor durante a celebración da actividade, nun lugar perfectamente
visíbel, o listado de prezos de venda ao público.
A tal fin, estabelecerase un sistema de control de ingresos procedentes do goce ou uso das
distintas actividades, que poderán ser billetes ou xustificantes de ingresos, nos que deberán
figurar os conceptos e importes, e que estarán numerados correlativamente. A entidade
proporalle ao Concello os modelos de billetes ou xustificantes, e tamén o seu número, para obter
a correspondente conformidade.
Vixésimo segundo.- A entidade deberá cumprir estritamente co Plan de Autoprotección
contratado, controlando a afluencia de público aos diferentes espazos do evento e respetando
os seus aforos, no caso de que o Servizo de Seguridade e Mobilidade municipal requira esta
contratación para autorizar a celebración da festa.
Vixésimo terceiro.- En cumprimento do estabelecido 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 aos principios de publicidade e transparencia, a Intervención Xeral
da Administración do Estado publicará na súa paxina web as subvencións concedidas, segundo
o estabelecido na Lei 38/2003, artigo 20.4 e 20.8.b.
Vixésimo cuarto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se
aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en
materia de réxime local; a Lei de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os
preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste
convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de
dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
no lugar e data que se indican."

10(645).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CENTRO VECIÑAL
E CULTURAL DE VALADARES, PARA A ORGANIZACIÓN DA FESTA DO POLBO 2017.
EXPTE. 6917/335.
Visto o informe xurídico do 08/06/17 e o informe de fiscalización do 20/06/17, dáse conta do
informe-proposta 08/06/17, do técnico de Xestión do servizo de Festas, conformado pola
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xefa do servizo, pola concelleira-delegada de área e polo concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda:
"Como consecuencia dunha resolución da concelleira de Festas e Turismo de data 5 de
xuño de 2017, iniciouse o expediente necesario para a redacción dun convenio de
colaboración co Centro veciñal e cultural de Valladares (CIF G-36.805.158), para a
realización da “Festa do Polbo 2017”, o vindeiro 13 de agosto, no Monte dos Pozos, dentro
da programación “Vigo en Festas 2017”.
A concellería de Festas e Turismo está a xestionar o programa de actividades que terán lugar na
nosa cidade nos meses de xullo, agosto e setembro, dentro das Festas de Verán 2017. Dentro
desta programación vénse incluíndo nos últimos anos unha serie de festas de enxalzamento
gastronómico, co obxecto de potenciar os produtos das nosas rías como o mexillón, a sardiña e
o polbo, e que se realiza en colaboración con diversas entidades, xa que o Concello non dispón
dos medios suficientes para afrontar a organización en solitario destes eventos.
Dende o ano 1990, o Centro veciñal e cultural de Valladares vén realizando a organización da
festa de enxalzamento gastronómico do polbo, contando con gran afluencia de público, e está
en condicións de organizar a presente edición, conforme ao Programa e Presuposto de ingresos
e gastos, recollidos no Anexo do texto do convenio.
Na lexislación vixente, concretamente no artigo 72 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, faise referencia á conveniencia da participación de entidades de carácter
cultural, social e veciñal como colaboradores na organización de diversos programas e
acontecementos culturais, ofertados polas entidades locais (Cabalgata de Reis, Entroido, etc.).
O carácter cultural atópase entre as competencias atribuídas aos municipios nos artigos 25.2.m
e 127 da Lei 7/1985 e aos municipios galegos no artigo 80.2.n da Lei de Galicia 5/1997, de 22
de xullo, de administración local de Galicia.
O expediente de referencia ten por obxecto a aprobación dun convenio para a concesión dunha
subvención polo procedemento de réxime directo. Este expediente incorpora os contidos
mínimos esixidos para a concesión destas subvencións polo artigo 26.2 da Lei de Galicia
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia , e pola Base 38 de execución do vixente
orzamento do Concello de Vigo, contidos que se estiman conformes ao interese público que o
convenio persegue.
O convenio do que se trata é un convenio de colaboración dos que poden celebrar as
administracións públicas con persoas xurídicas privadas, co obxecto de satisfacer os intereses
públicos que teñen encomendados e que non se poden cualificar como un contrato
administrativo típico na medida en que non se corresponden co obxecto dun contrato de
servizos por conter determinadas peculiaridades respecto das pretensións que deben realizar as
entidades conveniantes e especialmente a inexistencia dun prezo en sentido estrito, ó limitarse a
achega económica do Concello a compensar estritamente os gastos realizados polas entidades
para a realización das actividades.
Este convenio prevé unha disposición dineraria de 7.000,00 euros, con cargo á aplicación
3380.489.0006 do programa orzamentario de Festas para o vixente exercicio, a favor do
Centro veciñal e cultural Valladares, suxeito ao cumprimento pola mesma dun determinado
obxectivo de utilidade pública e interese social expostas nas obrigas pactadas en convenio. A
presente axuda acóllese ao réxime excepcional de concesión directa, conforme ao artigo
22.2.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, atopándose a tal fin
previsión nominativa a favor do destinatario dentro do capítulo 4 do vixente orzamento do
Concello de Vigo (Convenio Centro veciñal cultural Valladares – Festa Polbo).
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Outras obrigas que asume o Concello respecto da entidade son: colaborar na organización
xeral en xestións como a presenza da Policía Local e dos servizos de Protección civil, editar
un total de 500 carteis que distribuirán posteriormente a entidade e incluír a festa
gastronómica no programa “Vigo en Festas 2017”.
Pola súa banda, a entidade encargarase da organización xeral da festa e asumirá todos os gastos
derivados da mesma e que, segundo o presuposto presentado, ascenden a un total de 21.000,00
euros.
O réxime xurídico de aplicación do presente convenio será a Lei 38/2003 e o seu regulamento
de desenvolvemento, así como a LG 9/2007.
En aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013 de decembro, de transparencia,
acceso á información pública e bo goberno, la Base de Datos Nacional de Subvencións
BDNS operará como sistema nacional de publicidade das subvencións. A tales efectos, e
para garantir o dereito dos cidadáns a coñecer todas as subvencións convocadas en cada
momento e cara a contribuir aos principios de publicidade e transparencia, a Intervención
Xeral da Administración do Estado publicará na súa paxina web as subvencións concedidas,
segundo o estabelecido na Lei 38/2003, nos artigos 20. 4 e 8b).
De conformidade co artigo 127.g da Lei 7/1985, corresponderá á Xunta de Goberno local a
aprobación do convenio e, con carácter previo, a aprobación do gasto de conformidade co
previsto no artigo 31 da LG 9/2007. Así mesmo, queda facultada a concelleira delegada da
Área de Festas e Turismo para asinar o citado convenio, ao amparo do Decreto de
delegación de competencias da Alcaldía de 19 de xuño de 2015.
Á vista do exposto, previo os informes xurídico e da Intervención de fondos, coa conformidade
da concelleira de Festas e Turismo e do concelleiro de Orzamentos e Facenda, faise á Xunta de
Goberno local a seguinte
PROPOSTA:
“1º.- Que se aprobe o proxecto de convenio, que se achega no expediente, entre o
Concello de Vigo e o Centro veciñal e cultural de Valadares para a organización da
“Festa do Polbo 2017”.
2º.- Que se autorice un gasto por importe de 7.000,00 euros, en concepto do
estipulado no convenio, que se aboará ao Centro veciñal e cultural de Valadares (CIF
G-36.805.158), con cargo á aplicación presupostaria 3380.489.0006 (Convenio Centro
veciñal cultural Valadares – Festa Polbo) do programa presupostario de Festas para o
vixente exercicio.”
Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.

"PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CENTRO VECIÑAL E CULTURAL DE
VALLADARES PARA A ORGANIZACIÓN DA FESTA GASTRONÓMICA DO POLBO 2017
(Ap
Na Casa do Concello de Vigo, a

de dous mil dezasete.
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REUNIDOS
Dunha parte, dona Ana Laura Iglesias González, na súa calidade de concelleira-delegada da
Área de Festas e Turismo do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do
decreto da Alcaldía de 19 de xuño de 2015 e acordo da Xunta de Goberno de data 19 de xuño
de 2015.
Doutra, dona Ana Pérez Davila, como presidenta do Centro veciñal e cultural de Valladares, CIF
nº G-36.805.158 e enderezo social na estrada de Valadares nº 261 de Vigo, na representación
da mesma, segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que figura na
documentación do expediente núm. 6917/335.

Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio
MANIFESTAN
I.- Que o Centro Veciñal e Cultural de Valadares ten por fins, entre outros, o de organizar
actividades culturais e sociais diversas. Deste modo, esta entidade vén organizando nos últimos
anos a “Festa do Polbo”, no monte dos Pozos de Valadares, con grande éxito organizativo e
aceptación entre os cidadáns, estando en condicións de organizar a presente edición.
II.- Que o Concello de Vigo está a organizar o programa de actividades “Vigo en festas 2017”,
que se desenvolve nos meses de xullo e agosto na cidade de Vigo, co obxecto de potenciar a
oferta cultural que lle achega á cidadanía; neste sentido existe un grande interese en apoiar as
festas gastronómicas de enxalzamento de produtos da nosa ría, como son o polbo, a sardiña e o
mexillón, así como os nosos folclore e cultura populares. De igual maneira, o Concello está
interesado en achegarlle á cidadanía unha oferta cultural diversificada e popular que albergue o
maior número posíbel de actividades, dirixidas a todos os sectores culturais.
III. Que dende o ano 1996 se asinaron diversos convenios de colaboración entre ambas as
entidades para desenvolver actividades socioculturais, e os resultados acadados foron moi
satisfactorios para ambas as partes.
IV.- Que o carácter cultural se atopa entre as competencias atribuídas aos municipios no artigo
25.2.m e 127 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e aos
municipios galegos no artigo 80.2.n da Lei de Galicia 5/1997, de 22 de xullo, de administración
local de Galicia.
V.- Que o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3380.489.0006, prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 7.000,00 (sete mil) euros, a
favor do Centro Veciñal e Cultural de Valadares.
VI.- Que, conforme o disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e 26.1 da Lei de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o
convenio será instrumento adecuado para canalizar as subvencións previstas nominativamente
nos orzamentos da Administración concedente 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.
VII.- Que a entidade Centro Veciñal e Cultural de Valladares non está incurso en prohibición para
ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, achase ao corrente
das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este
Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsábeis e certificacións que figuran no
expediente núm. 6917/335.
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Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e cultural que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade da entidade Centro veciñal e cultural de Valladares, o
Concello de Vigo e a dita entidade conveñen a súa colaboración no ámbito cultural e a
concesión da referida subvención, cuxo obxecto é a organización da Festa do Polbo 2017 no
Monte dos Pozos o vindeiro 13 de agosto, en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- O Centro veciñal e cultural de Valadares comprométese a colaborar coa Concellería
de Festas e Turismo do Concello de Vigo en canto a organización da Festa do Polbo 2017 que
terá lugar no Monte dos Pozos o día 13 de agosto de 2017, e concretamente a:
1º.- Asumir todo o concernente á organización das actividades obxecto do convenio,
achegando toda infraestrutura e equipo humano necesarios para tal fin, seguro de
responsabilidade civil, así como cumprir a programación que consta no expediente.
2º.- Asumir todos os gastos que se deriven deste convenio, agás os que especifiquen
como responsabilidade do Concello.
3º.- Obter todos os permisos e autorizacións necesarios para a realización desta
actividade.
4º.- Comezar as actividades do programa á hora anunciada ao público e comprobar coa
antelación suficiente o correcto funcionamento das instalacións e equipamento, para
realizar as correccións técnicas que resulten necesarias.
5º.- Xestionar e aboar a cantidade que corresponda polos dereitos de autor que se xeren
pola programación que figura nesta expediente.
6º.-Distribuír o material publicitario editado con motivo das festas, entregado polo
Concello.
7º.- Responsabilizarse fronte a calquera dano que se cause a terceiros con ocasión do
desenvolvemento da actividade, asumindo a contratación dunha póliza de seguro de
responsabilidade civil que atenda calquera accidente ou incidencia que se poida producir
en relación ao desenvolvemento das actividades; a ENTIDADE entrega ao CONCELLO
copia da póliza de seguro (que se achega ao expediente).
8º.- Deixar a zona do Monte dos Pozos que se utilice para a festa en perfectas condicións
de limpeza e respectando a natureza do entorno.
9º.- Contratar a elaboración dun Plan de Autoprotección que avalíe os riscos que se
poidan derivar da execución do programa de actividades, cumprindo coas recomendacións
que deriven do mesmo, se así o require o Servizo de Seguridade e Mobilidade.
En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo 11
da Lei de Galicia 9/2007.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Colaborar coa organización da festa en xestións como a presenza da Policía Local e
Protección Civil, para o seu bo desenvolvemento.
2º.- Achegar un total de cincocentos carteis con motivo da festa, que entregará á entidade
beneficiaria para a súa distribución, cunha antelación mínima de dez días.
3º.- Incluír esta actividade na campaña de publicidade que o Concello realice con motivo
do programa das “Vigo en Festas 2017”.
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4º.- Conceder directamente ao Centro Veciñal e Cultural de Valadares, unha subvención
por importe de 7.000,00 (sete mil) euros co obxecto de coadxuvar ó financiamento da
organización da Festa do Polbo 2017.
O Concello non asume ningún compromiso distinto dos recollidos no presente convenio.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- O pagamento da cantidade recollida no pacto segundo deste convenio realizarase por
transferencia bancaria á conta corrente número IBAN ES87 2080 5082 3630 4000 7433, da
entidade bancaria ABANCA, da que é titular a entidade beneficiaria, tras a xustificación das
axudas.
Quinto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reducisen na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da
subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Sexto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sétimo.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ao financiamento municipal da
actividade subvencionada mediante a incorporación do logotipo do Concello de Vigo e da imaxe
corporativa do evento en todos os soportes publicitarios que edite.
Oitavo.- A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de Galicia 9/2007.
Noveno.- A beneficiaria, unha vez rematada a actividade subvencionada e antes do mes de
decembro, deberá xustificar o cumprimento das condicións impostas e a consecución dos
obxectivos previstos pola concesión da subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos
recibidos. A tal efecto, a conta xustificativa a render deberá conter:
a) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións previstas no
presente convenio, con indicación das actividades desenvolvidas dentro do programa,
datos de participación memoria de prensa, rexistro fotográfico e audiovisual e informe de
incidencias.
b) Memoria económica xustificativa do custo final das actividades realizadas, que
incorporará:
•

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

•

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

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

•

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

•

A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte
subvencionada e con copias de facturas polo resto do orzamento. Poderáse
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 ....... euros.”

Décimo.- No caso de que a ENTIDADE se opoña expresamente a que o CONCELLO comprobe
se aquela se atopa ao corrente nas súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non sexa
debedora por resolución de procedencia de reintegro, a beneficiaria deberá acreditar estas
circunstancias antes de proceder ao pagamento, o que poderá realizar por medio dunha
declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7.e da LG 9/2007. De non haber tal oposición
expresa, o CONCELLO recabará estes documentos de oficio, tal como estabelece o artigo 28.2
da Lei 39/2015, de 1 de decembro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
Décimo primeiro.- Serán gastos subvencionábeis os que de xeito indubitado respondan a
natureza da actividade subvencionada e se realicen no exercicio económico do convenio.
Décimo segundo.- A realización da actividade subvencionada, o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención e a axeitada xustificación da mesma, será comprobada
polo servizos da Concellería de Festas e Turismo. O persoal técnico do Servizo de Festas
emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que
poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a
actividade subvencionada.
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Décimo terceiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Festas e Turismo e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e
Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das
subvencións.
Décimo cuarto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos do artigo 33 da LG 9/2007.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e o seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da
subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá
o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo quinto.- A información sobre as actividades, especialmente en carteis e programas,
estará integramente en idioma galego, e terá que ser revisada polo Servizo de Festas Concello
de Vigo. En toda a información editada figurará o logotipo do Concello de Vigo, nas mesmas
condicións e tamaños. O material editado deberá contar coa conformidade previa do Servizo de
Festas do Concello de Vigo, e disporá dos depósitos legais que lle correspondan.
Décimo sexto.- O mecanismo de seguimento da execución deste convenio establécese en base
ás memorias e informes que presenten as entidades asinantes e a presenza do persoal técnico
do Servizo de Festas nas propias actividades programadas.
Décimo sétimo.- O presente convenio terá vixencia anual ata o 31 de decembro de 2016 e non
será prorrogábel.
Décimo oitavo.- A concelleira da Área de Festas e Turismo queda facultada para resolver as
posíbeis controversias derivadas da execución e interpretación deste convenio, así como para
tomar iniciativas que contribúan ó seu cumprimento e desenvolvemento.
Décimo noveno.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei de Galicia 9/2007 e na Lei 39/2015.
Vixésimo.- A beneficiaria está informada de que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de Galicia
9/2007 en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015 e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, sendo responsable do
seu tratamento a Concellería de Festas. A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición ante o Servizo de Festas do Concello de Vigo.
Vixésimo primeiro.- A actividade obxecto deste convenio está destinada ao público en xeral, e o
acceso á mesma será público e gratuíto; o número de asistentes limitarase á capacidade do
lugar onde se celebre. De todos os xeitos, as actividades, servizos ou produtos ofertados alí
poderán traer consigo unha achega económica por parte dos usuarios (billetes, entradas, etc.).
Por este motivo, a entidade beneficiaria proporá ao Concello os prezos para cada unha das
actividades, servizos ou produtos, para obter a conformidade da concellería de Festas e
Turismo. A entidade deberá expor durante a celebración da actividade, nun lugar perfectamente
visíbel, o listado de prezos de venda ao público.
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A tal fin, estabelecerase un sistema de control de ingresos procedentes do goce ou uso das
distintas actividades, que poderán ser billetes ou xustificantes de ingresos, nos que deberán
figurar os conceptos e importes, e que estarán numerados correlativamente. A entidade
proporalle ao Concello os modelos de billetes ou xustificantes, e tamén o seu número, para obter
a correspondente conformidade.
Vixésimo segundo.- A entidade deberá cumprir estritamente co Plan de Autoprotección
contratado, controlando a afluencia de público aos diferentes espazos do evento e respetando
os seus aforos, no caso de que o Servizo de Seguridade e Mobilidade municipal requira esta
contratación para autorizar a celebración da festa.
Vixésimo terceiro.- En cumprimento do estabelecido 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 aos principios de publicidade e transparencia, a Intervención Xeral
da Administración do Estado publicará na súa paxina web as subvencións concedidas, segundo
o estabelecido na Lei 38/2003, artigo 20.4 e 20.8.b.
Vixésimo cuarto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se
aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en
materia de réxime local; a Lei de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os
preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste
convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de
dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
no lugar e data que se indican."

11(646).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA ASOCIACIÓN
VECIÑAL, CULTURAL E DEPORTIVA "MONTE DA MINA" DE CASTRELOS PARA O
DESENVOLVEMENTO DAS SÚAS ACTIVIDADES E A XESTIÓN DUN VIVEIRO DE
ASOCIACIÓNS. EXPTE. 7576/320.
Visto o informe xurídico do 12/06/17 e o informe de fiscalización do 22/06/17, dáse conta do
informe-proposta do 08/06/17, do xefe do servizo, conformado polo concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda e polo concelleiro-delegado de Participación Cidadá:
"ANTECEDENTES
Con data de entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo do 24/03/2017, D. Juan Freiría
Barros, en calidade de presidente da A.V.C.D. "Monte da Mina" de Castrelos (CIF: G36623593), segundo certificación do secretario da entidade de data 07/03/17, achegou
escrito (doc. 170044359), solicitando a celebración dun convenio de colaboración co
Concello de Vigo, para contribuír aos gastos de mantemento da asociación necesarios para
o desenvolvemento das actividades da entidade programadas para o ano 2017, a realizar
entre os meses de xaneiro a outubro, así como, a coordinación e xestión do viveiro de
asociacións nas súas instalacións.
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Conforme a solicitude data 07/03/17, será competente para a sinatura do convenio o
presidente da asociación, de conformidade co art. 19 dos seus Estatutos “...exercerá con
plenas atribucións a representación da mesma”.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
COMPETENCIA MUNICIPAL
Un dos principais obxectivos da Lei 27/2013 é clarificar as competencias municipais para
evitar duplicidades coas competencias de outras Administración de forma que se faga
efectivo o principio “unha Administración unha competencia”. Polo que as Entidades Locais
no deben volver asumir competencias que non lles atribúe a Lei e para as que non conten
co financiamento adecuado.
O artigo 25 da LRBL non fai ningunha referencia á actividade de fomento ou subvencional,
como competencia propia municipal nin se trata, tampouco, dunha competencia delegada,
polo que, para a correcta análise da competencia municipal sobre esta materia, debemos
acudir á normativa autonómica aprobada como consecuencia da entrada en vigor da Lei
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración local, é
dicir, á Lei 5/2014, de 27 de
maio, de medidas urxentes, na que se regula o exercicio de competencias distintas das
propias e das atribuídas por delegación. Si ben o artigo 3.1 da devandita norma dispón que
o exercicio de novas competencias polas entidades locais que fosen distintas das atribuídas
como propias pola lexislación, e cuxo exercicio non se encontrase delegado, só será posible
cando non se poña en risco a sostibilidade financeira do conxunto da Facenda Municipal e
de conformidade cos requirimentos da lexislación sobre estabilidade presupostaria e
sostibilidade financeira, engade, no apartado 3º do mesmo precepto, que non se entenderá
como exercicio de novas competencias, a continuidade da actividade de fomento xa
establecida en exercicios anteriores.
Deste xeito, podemos concluír que a tramitación deste expediente non supón o exercicio
dunha nova competencia por canto se veñen realizando, en anos anteriores, convocatorias
de subvencións para o fomento do asociacionismo e a participación cidadá, así como,
convenios formalizados coa finalidade de coadxuvar ao financiamento dos gastos de
mantemento de diversas asociacións, e así, atopamos os seguintes antecedentes mais
inmediatos de convenios subscritos coa mesma entidade en anos precedentes:

1. Ano 2016: expte. 7354/320
2. Ano 2015: expte. 6987/320
3. Ano 2014: expte. 6580/320
4. Ano 2013: expte. 6112/320
5. Ano 2012: expte. 5769/320
6. Ano 2011: expte. 5141/320
7. Ano 2010: expte. 4718/320
8. Ano 2009: expte. 4355/320
9. Ano 2008: expte. 3583/320
10. Ano 2006/07: expte. 3090/320
11. Ano 2005/06: expte. 812/321
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RÉXIME XURÍDICO DAS SUBVENCIÓNS E ÓRGANO COMPETENTE PARA A
RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO
No proceso de outorgamento, xestión, pago e fiscalización de subvencións públicas deben
tomarse en consideración un conxunto de normas que se poden sistematizar do xeito que se
expón no primeiro apartado deste informe. Polo que se refire ás normas específicas das
subvencións, o artigo 5 da LXS, dispón que as subvencións rexeranse por esta lei e as súas
disposicións de desenvolvemento, e as restantes normas de dereito administrativo e, no seu
defecto, se lle aplicarán as normas de dereito privado.
Deste xeito, a concesión das subvencións obxecto deste convenio, rexerase polas súas
Bases reguladoras, pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos
básicos, a lexislación básica do estado en materia de réxime local, a Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006, as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas
de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
No caso concreto do Concello de Vigo, dado que pertence á categoría dos municipios de
gran poboación regulados no Título X da LRBRL, en virtude do disposto no art. 124.4.n) e ñ),
correspóndelle ao Alcalde a autorización e disposición de gastos en materia da súa
competencia (...) e as demais que lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do Estado
ou das Comunidades Autónomas asignen ao municipio e non se atribúan a outros órganos
municipais.
Non obstante o anterior, esta competencia foi obxecto de delegación na Xunta de Goberno
Local, en virtude de resolución de Alcaldía de data 13 de xuño de 2011, que no seu apartado
1.1.e), dispón que lle corresponderá ao devandito órgano a “aprobación das bases
reguladoras para a concesión de calquera tipo de subvención ou axudas municipais
destinadas ao fomento de actividades de utilidade pública ou interese social, así como á
resolución dos procedementos incoados”. Por último, en virtude do disposto no apartado
4.17º da resolución da Alcaldía de data 19/06/2015, se delegou nos concelleiros propoñer á
Xunta de Goberno Local a aprobación das bases específicas reguladoras da concesión de
calquera tipo de subvención ou axuda municipal destinada ao fomento das actividades de
utilidade pública ou interese social, así como a proposta de resolución dos expedientes
incoados.
MODALIDADE DA AXUDA: CONCESIÓN DIRECTA. A BENEFICIARIA
Segundo o disposto no artigo 22.2.a) la Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, poderán concederse de forma directa as subvencións previstas
nominativamente no orzamento da entidade local. No mesmo senso que o anterior, o artigo
65 do Real Decreto 886/2006, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de
subvencións, sinala que, son subvencións previstas nominativamente nos Presupuestos
das Entidades Locais, aquelas cuxo obxecto, dotación presupostaria e beneficiario aparecen
determinados expresamente no estado de gastos do presuposto.
Deste xeito, o vixente exercicio presupostario (2017) que foi aprobado polo Pleno xeral, en
sesión ordinaria do 27/12/2016, inclúe expresamente a partida 9240 4890009 “Convenio
Asociación Monte da Mina”, cunha dotación de 9.000,00 €.
Por outra banda, o artigo 26.1 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, sinala que os
convenios serán o instrumento habitual de canalización das subvencións previstas
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nominativamente, polo que esta é a forma proposta que adoitará a subvención obxecto
deste expediente.
Polo que se refire á beneficiaria, consultado o arquivo do servizo de Participación Cidadá, a
“Asociación Veciñal Cultural e Deportiva Monte da Mina”, figura inscrita no Rexistro
Municipal de Asociacións (RMA) co nº 6/87 segundo resolución da Alcaldía de data
09/03/1987.
OBXECTO DA SUBVENCIÓN
O obxecto do convenio e o fomento das actividades programadas a realizar pola entidade
entre os meses de xaneiro e outubro de 2017, mediante a contribución nos gastos de
mantemento da asociación necesarios para o desenvolvemento daquelas, así como, a
coordinación e xestión do viveiro de asociacións nas súas instalacións, cuxa ocupación
completa se estima que se produza ao longo do exercicio, dado o elevado número de
peticións de espazos formuladas por entidades asociativas de diversa índole, para o
desenvolvemento, por aquelas, dunha gran variedade de proxectos, actividades ou servizos
cuxa execución redunda en beneficio da comunidade veciñal.
No art. 3 dos Estatutos da entidade enuméranse, os fins e principios que constitúen o seu
obxecto social, cuxa realización se subvenciona con este convenio, todos eles de interese
para a cidadanía viguesa.
Nos termos contemplados no art. 72 LRBRL, “as Corporacións Locais favorecen o
desenvolvemento das asociacións para a defensa dos intereses xerais e sectoriais dos
veciños, facilitándolle a máis ampla información sobre as súas actividades e, dentro das
súas posibilidades, o uso dos medios públicos e o acceso ás axudas económicas para a
realización das súas actividades, impulsando a súa participación na xestión da
Corporación...”.
Atendendo a estes principios básicos, o Concello de Vigo comprométese, non só a garantir a
participación, senón tamén a promovela activamente.
Desta vontade común entre o Concello e a Asociación nº 9240.4890009 denominada
“Convenio Asociación Monte da Mina” nace o acordo que se plasma no convenio obxecto do
presente expediente, no que se reflictan as condicións, pactos, obrigacións e compromisos
asumidos polas partes.
CRÉDITO ORZAMENTARIO E CONTÍA
O vixente exercicio presupostario (2017) que foi aprobado polo Pleno xeral, en sesión
ordinaria do 27/12/2016,
inclúe expresamente a partida 9240 4890009 “Convenio
Asociación Monte da Mina”, cunha dotación de 9.000,00 €.
DOCUMENTACIÓN
A A.V.C.D. "Monte da Mina" de Castrelos, seguindo o disposto no art. 14 da LXS e Base
38ª.9 das BEP, acredita, documentalmente, o cumprimento dos requisitos necesarios para
acadar a condición de beneficiaria, a saber:
1. Certificados de estar ao corrente coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, vixentes de conformidade co art. 23.3 do RLXS:
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•
•
•
•

Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de data 18/05/17
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de data 18/04/17
Seguridade Social, de data 19/04/17
Concello de Vigo, de data 07/04/17

2. Declaración responsable da presidenta da entidade, de data 08/05/17, de non
incorrer en ningunha das prohibicións e circunstancias do artigo 13 da LXS, así
como, de non ser debedora, por resolución, de procedencia de reintegro.
Así mesmo, a entidade interesada achega, a seguinte documentación:
1. Solicitude expresa da correspondente Xunta Directiva para o inicio do convenio e
nomeamento da persoa responsable da sinatura do convenio (anexo I).
2. Declaración responsable de cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social
e de non estar incurso en incompatibilidades ou prohibicións (anexo II).
3. Declaración de outras axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo proxecto (anexo
III).
4. Certificación bancaria do número de conta da entidade ou asociación.
5. Contrato de aluguer do local social (só no suposto de locais alugados).
6. Información explicativa do desenvolvemento do programa de actividades propostas para a
súa inclusión nas cláusulas do convenio, que inclúa entre outros:
a) Fundamentación, obxectivos e metas
b) Descrición da actividade, datas de inicio e finalización, participantes asistentes
c) Lugar de realización
d) Medios de difusión, información e publicidade (incluído o patrocinio da Concellaría)
e) Recursos humanos e materiais
f) Sistemas de avaliación, etc.
7. Proxecto de actividades da entidade para o ano 2017, realizadas e previstas, para cuxo
desenvolvemento, e para a coordinación e xestión do viveiro de asociacións nas súas
instalacións, o Concello de Vigo colabora no financiamento dos seus gastos de mantemento
entre os meses de xaneiro a outubro. O orzamento de gastos de mantemento que serve de
base para o outorgamento da subvención é o que se reflicte a seguir:

ORZAMENTO DE GASTOS DE MANTEMENTO (xaneirooutubro 2017)
Luz
Auga
Combustible de calefacción
Teléfono

390,00 €
75,00 €
336,00 €
82,00 €
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Gastos de administración
IBI

390,00 €
11.827,51 €

TOTAL

13.100,51 €

Coa achega desta documentación, a asociación cumpre, así mesmo, co disposto no art. 8
do Regulamento de Participación Cidadá, aprobado por acordo plenario de 26/03/92,
modificado por acordo de data 31/03/93.
ANTICIPO
Atendendo ao disposto na Base da execución do presuposto nº 38.7, poderase tramitar un
pago anticipado de ata o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de
fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo
as actividades obxecto do presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique
o destino dos fondos solicitados e as necesidades financeira dos mesmos. O 50% restante
aboarase logo da xustificación da totalidade do programa conveniado.
O citado precepto, na redacción dada ao mesmo pola Lei 12/2014, de 22 de decembro, de
medidas fiscais e administrativas, dispón que, en ningún caso poderán realizarse pagos
anticipados a beneficiarios cando houbesen solicitado a declaración de concurso, foran
declarados insolventes en calquera procedemento ou se encontren declarados en concurso,
estean suxeitos a intervención xudicial, ou sexan inhabilitados conforme a Lei 22/2003, de 9
de xullo, concursal, sen que concluíra o período de inhabilitación previsto na sentenza de
cualificación do concurso.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non
atoparse en ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e,
conforme ao artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
PRAZO E FORMA DE XUSTIFICACIÓN POLA BENEFICIARIA E FORMA DE PAGO
En cumprimento do disposto no artigo 65.3.e) da LXS, e de conformidade coas Bases de
execución do presuposto, no apartado 38ª.4.2, o convenio inclúe a regulación do prazo e
forma de xustificación polo beneficiario.
Aínda que o convenio desprega a súa vixencia no período comprendido entre a data da súa
sinatura e o 31 de outubro de 2017, son gastos subvencionables aqueles que se realicen
entre o 01/01/17 e o 31/10/17, sempre e cando, segundo o art. 31 da LXS, de maneira
indubidable respondan á natureza do proxecto subvencionado.
A súa sinatura levará consigo a aprobación do compromiso do gasto correspondente, de
acordo co art. 31.3 da LSG.
Conforme ao establecido nos artigos 34.2 da LXS e 31.5 da LSG o pagamento da
subvención realizarase previa a xustificación polo beneficiario da realización da actividade,
proxecto, obxectivo ou adopción do comportamento para o que se concedeu.
O prazo máximo para achegar esta xustificación remata o 9 de novembro de 2017.
A xustificación revestirá a forma de conta xustificativa final que, segundo o art. 30 da LXS,
constitúe un acto obrigatorio do beneficiario, no que se debe incluír, baixo responsabilidade
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do declarante, os xustificantes de gasto ou documento con validez xurídica que permita
acreditar o cumprimento do obxecto da subvención.
A conta xustificativa presentarase en calquera dos lugares previstos no art. 16 da Lei
39/2015, do mesmo xeito que a/s solicitude/s para concorrer ao procedemento.
O pago da subvención obxecto deste convenio, se realizará, conforme o artigo 34.3 da LXS,
previa a xustificación polo beneficiario, da realización da actividade, proxecto, obxectivo ou
adopción do comportamento para o que se lle concedeu nos termos establecidos na
normativa reguladora da subvención, producíndose a perda do dereito ao cobro no suposto
de falta de xustificación ou de concorrencia dalgunha das causas previstas no artigo 37 da
mesma Lei e a Base 38ª.8 das BEP.
A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta corrente
número ES40 2080 5073 093040002195 (ABANCA), segundo código de conta cliente de
data 10/03/2017, emitido pola entidade bancaria.
NOTIFICACIÓN E PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN
A teor do disposto no art. 24 da LSG, a resolución que se adopte notificaráselle á entidade
interesada, de acordo co previsto no art. 40 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.
O convenio de colaboración se rexistrará na BDNS no momento da concesión do convenio,
conforme establece a Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións e no portal de
transparencia do Concello de Vigo.
Por outra banda, de conformidade co artigo 18.3.a) da LXS, non será necesaria a
publicación da concesión desta subvención no diario oficial da administración competente,
por tratarse dunha subvención pública con asignación nominativa nos presuposto.
RESOLUCIÓN E RÉXIME DE RECURSOS
De conformidade co disposto no artigo art. 52.2.a) de la Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local (LRBRL), e o 210.a) do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2568/86, de 28
de novembro, as poñen fin á vía administrativa, as resolucións do Pleno, Alcaldes e Xunta
de Goberno Local.
Segundo os arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, os actos administrativos que poñen fin a vía administrativa, poden
ser recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditou no prazo
dun mes, se o acto fora expreso ou, se non o fora, de tres meses, ou ben directamente
ante a xurisdición contencioso-administrativa (art. 8.1 LRXCA). Contra a resolución do
recurso de reposición non se poderá interpor de novo este recurso, senón que procederá
interpor recurso contencioso administrativo, no prazo de dous meses establecido no art.
46.1 da Lei 29/98, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa
(LRXCA), que comezará a contar a partir do día seguinte a aquel en que se notifique a
resolución expresa do recurso de reposición ou en que este deba entenderse
presuntamente desestimado.
Á vista do exposto, de conformidade co art. 26 da Lei 9/2007, 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e art. 124, apartados 4º e 5º, da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
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do réxime local, e o apartado 4.18º da Resolución de delegacións do alcalde de data
19/06/2015, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
ACORDO
PRIMEIRO. - AUTORIZAR e DISPOR o gasto por importe de 9.000 € (nove mil euros), con
cargo á partida presupostaria nominativa nº 9240.4890009, denominada “Convenio
Asociación Monte da Mina”, incluída no vixente orzamento municipal de 2017, a favor de
Asociación Veciñal, Cultura e Deportiva “Monte da Mina” de Castrelos.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva “Monte da Mina” de Castrelos (CIF.- G-36623593),
cuxo obxecto é o fomento das actividades programadas e a realizar pola entidade entre os
meses de xaneiro a outubro de 2017, mediante a colaboración do Concello no financiamento
dos gastos de mantemento necesarios para o seu desenvolvemento e para a coordinación e
xestión pola entidade do viveiro de asociacións nas súas instalacións, e, en consecuencia,
coa sinatura do mesmo, CONCEDER á referida entidade, unha subvención de 9.000 € (nove
mil euros).
TERCEIRO. - NOTIFICAR o presente acordo aos interesados, nos termos establecidos nos
art. 24 da LSG e 40 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, con indicación expresa de que, contra o mesmo, poderán
interpoñer recurso de reposición ante o órgano que a dita no prazo dun mes ou recurso
contencioso-administrativo ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo no
prazo de dous meses, ámbolos dous prazos, contados a partir do día seguinte á recepción
da notificación do acordo, de conformidade cos arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e arts. 8.1 e 46.1 da Lei
29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de reposición non poderá interpoñer recurso
contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o primeiro ou se produza a
súa desestimación presunta polo transcurso do prazo máximo dun mes establecido para
ditar e notificar resolución."
Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN
VECIÑAL CULTURAL E DEPORTIVA “MONTE DA MINA” DE CASTRELOS PARA AXUDAR
AO FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE MANTEMENTO DA ENTIDADE NECESARIOS PARA
O DESENVOLVEMENTO DAS SÚAS ACTIVIDADES ENTRE OS MESES DE XANEIRO A
OUTUBRO DE 2017, ASÍ COMO, PARA A COORDINACIÓN E XESTIÓN DUN VIVIEIRO DE
ASOCIACIÓNS NAS SÚAS INSTALACIÓNS
En Vigo, na Casa do Concello de Vigo, -------------------- de dous mil dezasete
REUNIDOS
Dunha parte, D. Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde do Concello de Vigo (CIF :
P-3605700-H), con enderezo en Praza do Rei s/n de Vigo.
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Doutra parte, D. Juan Freiría Barros, con DNI 35967067N, en calidade de Presidente da
Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva "Monte da Mina" de Castrelos (CIF.- G-36623593) con
domicilio social en Monte da Mina, 16 Castrelos-Vigo, en nome e representación da mesma,
segundo resulta da certificación incorporada ao expediente núm. 7576/320.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade
legal necesaria para o outorgamento do presente convenio,
MANIFESTAN
I.- Conforme ao previsto pola lexislación vixente, Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime
Local, Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia, RDL 781/1986, Texto refundido en materia
de Réxime Local, RD 2568/1986 de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Corporacións Locais, o Concello de Vigo recoñécelle á cidadanía os dereitos fundamentais a
participar directamente na actividade da administración municipal e a autoorganizarse a través
de asociacións e ser apoiada nos devanditos procesos.
Atendendo a estes principios básicos, o Concello de Vigo comprométese non só a garantir a
participación senón tamén a promovela activamente.
A tal fin, o Concello de Vigo recoñece a existencia na cidade de agrupacións, federacións,
asociacións, colectivos e outras entidades representativas tanto no ámbito territorial como
sectorial. Todas elas, pola súa implantación e participación en múltiples actividades
reivindicativas, veciñais, festivas, culturais, educativas, sanitarias, etc. inflúen entre a poboación,
detectando, propoñendo e colaborando na solución da problemática social e urbana, e na
dinamización da vida cidadá e mellora da calidade de vida. Constitúen, daquela, un elemento
máis
do proxecto de vertebración da sociedade civil, no real achegamento da xestión dos intereses
públicos a aqueles ós que van dirixidos, que non son outros que os cidadáns e cidadás desta
cidade de Vigo. Dentro das medidas de fomento e apoio ao asociacionismo, asume a tarefa de
colaborar coas entidades máis significativas no desenvolvemento dunha serie de accións de
carácter sociocomunitario que redundan no beneficio da cidadanía.
II.- Que o Concello de Vigo, a través da área de Participación Cidadá, recibe múltiples solicitudes
de diversas asociacións municipais inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións para ser
dotadas dun espazo físico onde desenvolver as súas xuntanzas, reunións e actividades.
Para levar adiante o compromiso de apoio ao tecido asociativo, o Concello de Vigo, ten
necesidade de infraestruturas básicas que fagan posible a instalación de Viveiros de
Asociacións, polo que se avalía moi positivamente a colaboración que presta a A.V.C.D “Monte
da Mina” de Castrelos ao ceder parte das instalacións do seu local social para o uso de outras
asociacións.
Na vontade de afondar nas súas relacións o Concello de Vigo e a A.V.C.D. "Monte da Mina" de
Castrelos, mediante este convenio, establecen as canles de colaboración para coordinar e
xestionar o Viveiro de Asociacións creado nas instalacións da A.V.C.D. Monte da Mina, así
como, as accións encamiñadas ao fomento das actividades da propia asociación que redundan
en beneficio de toda a veciñanza.
III.- Que a entidade A.V.C.D “Monte da Mina” de Castrelos”, de conformidade co art. 3 dos seus
Estatutos, asume entre os seus obxectivos, todos eles de interese para a cidadanía viguesa, os
seguintes:
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•

A consecución dos medios materiais, sociais, culturais e deportivos que fagan da nosa
parroquia un lugar digno onde vivir e convivir.

•

A reivindicación constante dunha maior participación cidadá nas cuestións públicas.

•

A mellora da calidade de vida e a existencia dunha mellor participación da veciñanza en
tódalas decisións que lle atinxa.

•

A desaparición dos desequilibrios entre barrios.

•

A defensa permanente dos dereitos da terceira idade, dos nenos/as e de todas aquelas
persoas especialmente marxinadas e asoballadas, na procura de que na nosa parroquia
haxa lugares onde se poida xogar, educar, xuntar e convivir.
A defensa dos dereitos das mulleres e dos homes, dentro e fora da asociación, e a
denuncia dos malos tratos.
A defensa do idioma galego, que será utilizado a nivel oficial pola asociación.
A defensa da calidade da veciñanza en todos os seus eidos (alimentos, auga, aire libre,
colexios, vivendas, sanidade pública, cultura, deporte, etc...)

•
•
•

IV.- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do 26/03/92,
modificado por acordo do 31/03/93), segundo Decreto de Alcaldía de data 09/03/87, a
Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva "Monte da Mina" de Castrelos atópase inscrita no
Rexistro Municipal de entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vigo co número 6/87.
V.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva "Monte da Mina" de
Castrelos leve a cabo as actividades sociocomunitarias e socioculturais planificadas e a realizar
entre os meses de xaneiro a outubro de 2017, segundo memoria achegada, así como, a
coordinación e xestión do viveiro de asociacións, creado no ano 2005 mediante convenio de
colaboración entre o Concello de Vigo e a referida entidade, nas súas instalacións, que
constitúen o obxecto do presente convenio e o seu fin social, axudando economicamente ao
financiamento dos gastos de mantemento necesarios para o seu desenvolvemento.
VI.- Que o Concello de Vigo prevé, no seu vixente orzamento municipal, a partida orzamentaria
nº 9240.4890009, denominada “Convenio Asociación Monte da Mina”, nominativa a favor da
entidade, cunha consignación presupostaria de 9.000 €.
VII.- Tendo en conta que, de acordo co disposto no artigo 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia (LSG), o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concedente, os
intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión, cuxo
obxecto é contribuír aos gastos de mantemento da asociación necesarios para o
desenvolvemento das actividades da entidades entre os meses de xaneiro a outubro de 2017,
así como, a coordinación e xestión do viveiro de asociacións nas súas instalacións, cuxa contía
total, na parte proporcional, segundo orzamento de gastos achegado, é o que se reflicte a
seguir:
ORZAMENTO DE GASTOS DE MANTEMENTO (xaneirooutubro 2017)
Luz
Auga

390,00 €
75,00 €
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Combustible de calefacción

336,00 €

Teléfono

82,00 €

Gastos de administración

390,00 €

IBI

11.827,51 €
TOTAL

13.100,51 €

VIII.- Que a entidade Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva "Monte da Mina" de Castrelos non
incorre en ningunha circunstancia e prohibición recollidas no artigo 13 da Lei 38/03, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións (LXS), para obter a condición de beneficiaria da subvención,
atópase ao corrente das súas obrigas tributarias coas administracións estatal, autonómica e
local, e fronte a Seguridade Social, e non é debedora por resolución de procedencia de
reintegro, segundo resulta das certificacións e declaracións responsables incorporadas ao
expediente.
IX.- Que, en base as precedentes consideracións e ao interese social, cultural, público e
económico que para a cidade de Vigo representan as actividades que desenvolve a entidade
Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva "Monte da Mina" de Castrelos, o Concello de Vigo e a
devandita asociación conveñen a súa colaboración, nos ámbitos sociocomunitario e
sociocultural, e a celebración deste convenio, de conformidade cos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A entidade “A.V.C.D. Monte da Mina de Castrelos” comprométese a colaborar coa
concellaría de Parques, Xardins, Comercio, Participación Cidadá e Distritos do Concello de Vigo
para garantir a continuidade do Viveiro de Asociacións instalado nas dependencias do seu local
social, e concretamente:
1. A por a disposición do Concello de Vigo os espazos que deseguido se relacionan:
Planta 1ª
Local
Sala de lecturas
Sala de xuntas

Medidas
14, 60 x 7,40
5,45 x 5,80

Superficie
108,04 m2
31,61 m2

Medidas
9,60 x 5,60
2,20 x 5,60
6,00 x 8,10
2,90 x 6,38
6,00 x 6,65
9,00 x 3,60
6,10 x 5,40
5,35 x 4,30

Superficie
53,76 m2
12,32 m2
48,60 m2
18,49 m2
39,90 m2
32,40 m2
32,94 m2
22,90 m2

Primeiro soto
Local
Núm. 1
Núm. 2
Núm. 3
Núm. 4
Núm. 5
Núm. 6
Núm. 7
Núm. 11

A utilización dos locais do primeiro soto, farase en réxime de exclusividade por aquelas
asociacións beneficiarias da súa cesión en uso conforme aos criterios de selección establecidos
polo Concello de Vigo, mentres que a utilización da Sala de Lectura e Xuntas da primeira planta
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estará en réxime compartido, previa solicitude das asociacións integradas no Viveiro de
Asociación.
2. Xestionar as autorizacións necesarias para a cesión en uso dos espazos comúns.
3. Xestionar o cobro da cota de participación nos gastos de mantemento das instalacións,
xa que, os gastos ocasionados polo seu uso serán asumidos polas asociacións
integradas no Viveiro de Asociacións. A porcentaxe de participación de cada unha delas
será establecida pola Comisión de Seguimento.
4. Desenvolver as actividades programadas pola entidade para os meses de xaneiro a
outubro de 2017, conforme a proxecto achegado.
5. Participará de forma activa na Comisión de Seguimento prevista neste Convenio.
6. Asumir a programación, organización e xestión das diferentes actividades que
desenvolven cun carácter estable ao longo do ano.
7. Dispor dos permisos e autorizacións necesarias para o desenvolvemento das
actividades.
8. Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución das
actividades programadas.
9. Comunicarlle ao Concello a obtención doutro financiamento que para a mesma finalidade
proceda doutra entidade pública ou privada.
10. Darlles ás actividades o maior grao de publicidade posible, respectando en todo
momento a imaxe corporativa do Concello de Vigo.
11. Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1. Establecer os mecanismos de selección das entidades beneficiarias da cesión en uso dos
locais postos a disposición do Concello de Vigo por parte da A.V.C.D. “Monte da Mina” de
Castrelos.
2. Conceder directamente á entidade Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva "Monte da Mina"
de Castrelos unha subvención por importe de 9.000 € (nove mil euros), con cargo a partida
orzamentaria nominativa nº 9240. 4890009, denominada “Convenio Asociación Monte da Mina”,
do vixente orzamento municipal, co obxecto de colaborar ao financiamento gastos de
mantemento da asociación, necesarios para o desenvolvemento das actividades da entidades
programados e a realizar entre xaneiro e outubro de 2017, así como, para a coordinación e
xestión do viveiro de asociacións nas súas instalacións, en definitiva, para o fomento das súas
actividades, do asociacionismo e da participación cidadá.
Considéranse gastos correntes de funcionamento e mantemento da entidade aqueles que
permitan o seu normal desenvolvemento, tales como: gastos de administración, mantemento das
instalacións, subministros (teléfono, auga, luz, combustible...), tributos aboados efectivamente
polo beneficiario da subvención, etc...
2. Respectar a estrutura organizativa da Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva "Monte da
Mina" de Castrelos.
Pola súa parte, o Concello está facultado para:
1. Obter a información e documentación que considere necesaria co fin de determinar o
cumprimento por parte da entidade, das actividades conveniadas, así como, a adecuación do
gasto ao valor de mercado.

S.ord. 29.06.17

2. Comprobar a adecuada xustificación, segundo o disposto no pacto noveno, a correcta
execución e o cumprimento dos obxectivos marcados e da finalidade que determinou a
concesión ou goce da subvención e, no seu caso, liquidar as contías correspondentes en
concepto de axuda económica derivada da súa execución.
3. Esixir o reintegro das cantidades percibidas, así como, os intereses de demora, cando
proceda conforme ao art. 37 da LXS.
4. Acordar a imposición de sancións pola comisión de infraccións administrativas en materia de
subvencións tipificadas na normativa reguladora.
Terceiro.- En virtude del art. 19.2 LXS, esta subvención será compatible con calquera outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración
ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación
deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, coa presentación da
xustificación da subvención outorgada.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá superar,
illadamente ou en concorrencia con outras, o da actividade subvencionada, suposto no que se
procederá na forma prevista nos artigos art. 37.3 da Lei Xeral de Subvencións e 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos, procederá a redución da subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Quinto.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución total ou
parcial das actividades obxecto do convenio. Queda fora deste concepto a contratación daqueles
gastos nos que teña que incorrer para a realización por si mesma da actividade subvencionada.
Sexto.-A presente subvención está suxeita aos requisitos de publicidade recollidos no art. 18 da
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, última modificación 20 de maio de
2016.
Sétimo.- A entidade beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ao financiamento municipal
nas actividades subvencionadas, mediante a inserción do logotipo oficial do Concello de Vigo en
todo o material divulgativo que se edite ou publique ao respecto, con posterioridade a sinatura
do presente convenio. Así mesmo, colocarase, en lugar preferente da sede social da entidade,
un cartel publicitario, anunciando a colaboración pública do Concello de Vigo no financiamento
das actividades da asociación para o 2017.
Oitavo.- Para o seguimento do convenio, aplicación do mesmo e resolución das dificultades que
poidan xurdir no desenvolvemento do mesmo, constitúese unha Comisión de seguimento
integrada por:
1. Representantes do Concello de Vigo:
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•
•

O concelleiro de Área de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e
Distritos, que ostentará a Presidencia.
O xefe do servizo de Participación e Atención Cidadá.

2. Representantes do A.V.C.D. “Monte da Mina”:
• Presidente da asociación.
• Secretario da asociación que actuará como secretario da comisión.
3. Viveiro de Asociacións:
• Un representante de cada unha das asociacións participantes.
Noveno.- O pagamento da subvención realizarase logo de que o beneficiario xustifique a
realización do proxecto. A xustificación da subvención realizarase pola A.V.C.D. “Monte da Mina”
mediante a presentación dunha memoria final, coa súa correspondente conta xustificativa que
acredite o cumprimento total do obxecto e condicións do convenio. O prazo máximo para
achegar esta xustificación será o 9 de novembro de 2017.
A conta xustificativa da subvención outorgada conterá a seguinte documentación e información:
a) Solicitude de abono da subvención.
b) Memoria descritiva das actuacións realizadas xustificativas do cumprimento das condicións
impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos
resultados obtidos, e nos que figurará, como mínimo e para cada unha delas, a seguinte
información:
1. Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado
2.Datas e lugar de celebración.
3.Colectivo destinatario, número de beneficiarios e programación desenvolvida.
4.Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do curso, horas
de formación, número de participantes e nome do monitor/a.
5.Actuacións realizadas.
6.Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e publicidade
relacionada coa actividade subvencionada.
7. No seu caso, memoria de prensa e comunicación
8. No seu caso, rexistro fotográfico e/ou audiovisual.
9. Acreditar, mediante inserción, en lugar destacado, do logotipo oficial do Concello de Vigo a
difusión pública do cofinanciamento.
c) Unha memoria económica, na que se relacionarán, de forma numerada e correlativa, os
gastos efectuados, con identificación, no seu caso, do emisor/traballador, concepto dos gastos,
CIF/NIF do emisor/traballador, nº documento xustificativo, data do documento, Base
factura/nómina, no seu caso, IVE/IRPF, e importe total que se imputa á subvención. Así mesmo,
riscarase cun “x” diante do documento cuxo orixinal se achega, e reflectirase a suma total dos
gastos xustificados e a suma total dos documentos orixinais achegados, tendo presente que
deben xustificarse gastos por importe igual ou superior ao proxecto que serviu de base para a
concesión da subvención, e orixinais pola parte subvencionada, na forma prevista na Base 38.4
das Bases de Execución do Orzamento.
A parte do gasto do proxecto ou actividade non subvencionada xustificarase con copias de
facturas, podendo substituírse pola presentación dun balance que abarque a totalidade do gasto
ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou actividade que foi obxecto de
subvención foi executada na súa totalidade, indicando a contía do seu custe total.
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d) Dos documentos xustificativos relacionados, achegaranse orixinais que deben cubrir, como
mínimo, o importe da subvención concedida, e ordenados correlativamente segundo o número
de orde asignado na relación numerada. Deberá terse en conta, con carácter xeral e, no seu
caso, que:
–

–
–

–
–

–

–

–
–
–

–

–

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

–
–

–

non se considerarán gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan
susceptibles de recuperación ou compensación, caso no que, tratándose de facturas,
computaranse o gastos acreditados deducido o IVE
xustificaranse as retencións e ingresos a conta do IRPF, así como, o abono das cotas da
Seguridade Social, aínda que estas cantidades non sexan imputables á subvención
cando se xustifiquen gastos de aluguer, Modelo 115 de autoliquidación de retencións e
ingresos a conta sobre determinadas rendas procedentes do arrendamento, así como,
fotocopia do contrato de arrendamento
cando se inclúan gastos de seguros, achegarase fotocopia do correspondente contrato
vixente durante o período subvencionado

e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia, acompañando a correspondentes
resolucións de concesión ou, no seu caso, declaración responsable de non percepción doutras
axudas para a mesma finalidade procedentes doutras administracións ou entidades públicas ou
privadas, nacionais, da Unión Europea ou de Organismo Internacionais.
f) A beneficiaria deberá estar ao corrente no seu cumprimento coas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, e non ser debedora por resolución de procedencia de reintegro. Porén, non
será necesario presentar novas certificacións ao respecto se as obrantes no expediente de
concesión seguen vixentes conforme ao art. 23.3 do RLXS.
g) Declaración responsable do representante legal da entidade receptora, acreditativa dos
seguintes extremos:
- Da veracidade da información e da autenticidade da documentación achegadas.
- Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade
subvencionada.
- Que foron abonados aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do dereito que
incorporan.
- Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación do
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi practicada a
pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia
Estatal da Administración Tributaria.
- Carta de pago do reintegro que proceda en supostos de remanentes non aplicados, excesos
obtidos sobre o custe de actividade subvencionada e o interese de demora correspondente
(artigos 19.3 e 37.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e art. 17.3 e 33.3
la Lei 9/2007, de 13 xuño de subvencións de Galicia).
- No seu caso, de non dedución do IVE, cuxo importe, derivado dos gastos da axuda a xustificar
é asumido pola entidade beneficiaria ao non poder deducilo.
h) No caso de solicitude de anticipo, declaración responsable de non estar incursa en ningunha
das prohibicións o situacións do art. 31.6 LSG.
i) Acreditarase a difusión pública
Comercio, Participación Cidadá e
realización se concede a presente
mediante a presenza destacada do
momento a imaxe corporativa.

do financiamento da Concellería de Parques, Xardíns,
Distritos en de cada unha das actividades para cuxa
subvención, segundo memoria de actividades achegada,
logotipo oficial do Concello de Vigo, respectando en todo

Décimo.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta
corrente número ES40 2080 5073 09 3040002195 (ABANCA).
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Décimo primeiro.- Para facilitar a administración do convenio poderase tramitar un pago
anticipado de ata o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de fondos con
carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo as actividades
obxecto do presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique o destino dos
fondos solicitados e a necesidades financeira dos mesmos. O 50% restante aboarase logo da
xustificación da totalidade do programa conveniado, tal e como se establece na cláusula novena
deste convenio.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non atoparse en
ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e, conforme ao
artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
De conformidade co art. 42 e ss. Do RD 887/06, neste caso, óptase por non esixir ningún tipo de
garantía á entidade beneficiaria, xa que se ten en conta tanto o carácter social da actividade
subvencionada, como a traxectoria das anteriores colaboracións coa A.V.C.D. “Monte da Mina”.
Décimo segundo- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a
natureza das actividades subvencionadas e se realicen no ano 2017, no período comprendido
entre o 01/01/17 e o 31/10/17.
Décimo terceiro.- A realización da actividade subvencionada, a súa axeitada xustificación e o
cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada polos
servizos da Concellaría de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos. O xefe
do servizo de Participación e Atención Cidadá emitirá informe ao respecto facendo constar, no
seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar
incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo cuarto.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa
requirida pola Concellaría de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos e
pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercicio das
súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo quinto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos do artigo 37 Lei Xeral de Subvencións.
Cando o incumprimento da actividade se traduza nunha diminución significativa do proxecto
subvencionado, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá
o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso
da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo sexto.- En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei Xeral de Subvencións e, no seu caso, Título IV da Lei
de Subvencións de Galicia e na Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas para o exercicio da potestade sancionadora.
Décimo sétimo.- A entidade beneficiaria está informada de que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais, de que a finalidade da súa recollida
é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio,
a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o
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seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei
de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa
achega é obrigatoria.
Ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei 15/1999, do 13
de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante
a Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos do Concello de
Vigo.
Décimo oitavo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que
se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en
materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos
non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio;
as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas de dereito
administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Décimo noveno.- A presente subvención se rexistrará na BDNS no momento da concesión do
convenio, conforme establece a Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e no
portal de transparencia do Concello de Vigo.
Vixésimo.- O presente convenio terá vixencia dende a a data da súa sinatura ata o 31 de
outubro de 2017, sen prexuízo do disposto para o prazo de xustificación e para o período de
imputación dos gastos subvencionables.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por cuadriplicado exemplar, en
Vigo, ---- de ----------------- de 2017."

12(647).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ANHIDA, PARA O
DESENVOLVEMENTO DAS SÚAS ACTIVIDADES NO ANO 2017. EXPTE. 7579/320.
Visto o informe xurídico do 12/06/17 e o informe de fiscalización do 21/06/17, dáse conta do
informe-proposta do 08/06/17, do xefe do servizo, conformado polo concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda e polo concelleiro-delegado de Participación Cidadá:
"ANTECEDENTES
Con data de entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo do 26/04/2017, D. Ricardo
García Díaz, en calidade de presidente da Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit
de Atención "ANHIDA" (CIF: G-36938272), achegou escrito có número 170059937,
solicitando a celebración dun convenio de colaboración co Concello de Vigo, para o
financiamento dos gastos de mantemento e aluguer do local da asociación, necesarios para
o desenvolvemento das actividades da entidade para o 2017, en concreto, para as levadas a
cabo entre o 01/01/17 e o 31/10/17.
Segundo certificación expedida polo secretario da entidade con data 24/04/2017 e segundo
o art. 22.2º dos Estatutos da asociación, a facultade para “representar legalmente á
Asociación ante calquera organismo público ou privado”, correspóndelle ao presidente.
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FUNDAMENTOS DE DEREITO
COMPETENCIA MUNICIPAL
Un dos principais obxectivos da Lei 27/2013 é clarificar as competencias municipais para
evitar duplicidades coas competencias de outras Administracións de forma que se faga
efectivo o principio “unha Administración unha competencia”. Polo que as Entidades Locais
no deben volver asumir competencias que non lles atribúe a Lei e para as que non conten
co financiamento adecuado.
O artigo 25 da LRBL non fai ningunha referencia á actividade de fomento ou subvencional,
como competencia propia municipal nin se trata, tampouco, dunha competencia delegada,
polo que, para a correcta análise da competencia municipal sobre esta materia, debemos
acudir á normativa autonómica aprobada como consecuencia da entrada en vigor da Lei
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración local, é
dicir, á Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes, na que se regula o exercicio de
competencias distintas das propias e das atribuídas por delegación. Si ben o artigo 3.1 da
devandita norma dispón que o exercicio de novas competencias polas entidades locais que
fosen distintas das atribuídas como propias pola lexislación, e cuxo exercicio non se
encontrase delegado, só será posible cando non se poña en risco a sostibilidade financeira
do conxunto da Facenda Municipal e de conformidade cos requirimentos da lexislación
sobre estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira, engade,
no apartado 3º do mesmo precepto, que non se entenderá como exercicio de novas
competencias, a continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios
anteriores.
Deste xeito, podemos concluír que a tramitación deste expediente non supón o exercicio
dunha nova competencia por canto se veñen realizando, en anos anteriores, convocatorias
de subvencións para o fomento do asociacionismo e a participación cidadá, así como,
convenios formalizados coa finalidade de coadxuvar ao financiamento dos gastos de
mantemento de diversas asociacións, e así, atopamos os seguintes antecedentes mais
inmediatos de convenios subscritos coa mesma entidade en anos precedentes:
Ano 2016: Expte. Núm. 7350/320
Ano 2015: Expte. Núm. 7157/320
Ano 2014: Expte. Núm. 6578/320
Ano 2013: Expte. Núm. 6074/320
Ano 2012: Expte. Núm. 5784/320
RÉXIME XURÍDICO DAS SUBVENCIÓNS E ÓRGANO COMPETENTE PARA A
RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO
No proceso de outorgamento, xestión, pago e fiscalización de subvención públicas deben
tomarse en consideración un conxunto de normas que se poden sistematizar das
subvencións do xeito que se expón no primeiro apartado deste informe. Polo que se refire ás
normas específicas das subvencións, o artigo 5 da LXS, dispón que as subvencións
rexeranse por esta lei e as súas disposicións de desenvolvemento, e as restantes normas
de dereito administrativo e, no seu defecto, se lle aplicarán as normas de dereito privado.
Deste xeito, a concesión das subvencións obxecto deste convenio, rexerase polas súas
Bases reguladoras, pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD
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887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos
básicos, a lexislación básica do estado en materia de réxime local, a Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006, as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas
de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
No caso concreto do Concello de Vigo, dado que pertence á categoría dos municipios de
gran poboación regulados no Título X da LRBRL, en virtude do disposto no art. 124.4.n) e ñ),
correspóndelle ao Alcalde a autorización e disposición de gastos en materia da súa
competencia (...) e as demais que lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do Estado
ou das Comunidades Autónomas asignen ao municipio e non se atribúan a outros órganos
municipais.
Non obstante o anterior, esta competencia foi obxecto de delegación na Xunta de Goberno
Local, en virtude de resolución de Alcaldía de data 13 de xuño de 2011, que no seu apartado
1.1.e), dispón que lle corresponderá ao devandito órgano a “aprobación das bases
reguladoras para a concesión de calquera tipo de subvención ou axudas municipais
destinadas ao fomento de actividades de utilidade pública ou interese social, así como á
resolución dos procedementos incoados”. Por último, en virtude do disposto no apartado
4.17º da resolución da Alcaldía de data 19/06/2015, se delegou nos concelleiros propoñer á
Xunta de Goberno Local a aprobación das
bases específicas reguladoras da concesión de calquera tipo de subvención ou axuda
municipal destinada ao fomento das actividades de utilidade pública ou interese social, así
como a proposta de resolución dos expedientes incoados.
MODALIDADE DA AXUDA: CONCESIÓN DIRECTA. A BENEFICIARIA
O artigo 22.2.c) la Lei 38/03, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS, en adiante),
posibilita a concesión directa daquelas subvencións en que se acrediten razóns de interese
público, social, económico ou humanitario. Neste caso, tratase de fomentar a salvagarda
dos dereitos dos nenos con hiperactividade e déficit de atención, a mellora da súa calidade
de vida e integración na sociedade, organizando e realizando toda clase de actividades
educativas, asistencias, formativas... que garanten a atención especializada que requiren.
Deste xeito, o vixente exercicio presupostario (2017) que foi aprobado polo Pleno xeral, en
sesión ordinaria do 27/12/2016, inclúe expresamente a partida 9240 4800002 “Convenio
Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención - ANHIDA”, cunha dotación de
4.000,00 €.
Por outra banda, o artigo 26.1 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, sinala que os
convenios serán o instrumento habitual de canalización das subvencións previstas
nominativamente, polo que esta é a forma proposta que adoitará a subvención obxecto
deste expediente.
Consultado os arquivos da Oficina de Participación Cidadá, consta que a beneficiaria da
subvención, a Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención "ANHIDA", está
inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións (RMA) co nº 889/04, segundo Decreto de
Alcaldía de data 08/10/04.
OBXECTO DA SUBVENCIÓN
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Tal e como se desprende do art. 2.1.b) e c) da LXS enténdese por subvención toda
disposición de diñeiro realizada, neste caso, pola Administración Local, a favor de persoas
públicas ou privadas que cumpra, entre outros, o requisito de “que a entrega estea suxeita
ao cumprimento dun determinado obxectivo, execución dun proxecto, realización dunha
actividade, a adopción dun comportamento singular, xa realizados ou por desenvolver...”, “...
que teña por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou
de promoción dunha finalidade pública” e que a entrega se realice sen contraprestación
directa dos beneficiarios.
Neste caso, o obxecto do convenio e o fomento das actividades programadas pola entidade
para o para o período do 01/01/17 ó 31/10/17, mediante a colaboración no financiamento
dos gastos de mantemento necesarios para o seu desenvolvemento, actividades que se
consideran de interese público e social.
Segundo recolle o art. 5 dos Estatutos da Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit
de Atención "ANHIDA", entre os fins e actividades da entidade, de interese para a cidadanía
viguesa, encóntranse:
✔ Defender e salvagardar os dereitos das persoas con hiperactividade e déficit de
atención.
✔ Mellorar a calidade de vida das persoas obxecto da súa atención.
✔ Facilitar a integración destas persoas na sociedade, detectando e prevendo condutas
antisociais.
✔ Potenciar e axudar no seu crecemento e maduración persoal.
✔ Dar apoio, orientación e información ás familias afectadas.
✔ Fomentar o estudio da hiperactividade e de déficit de atención.
✔ Informar, á sociedade en xeral, das características especiais desta problemática.
✔ Potenciar o movemento asociativo de país e familiares afectados.
✔ Solicitar a colaboración e cooperación a organismo públicos e privados, nacionais e
internacionais, para a consecución dos seus fins.
✔ Organizar e realizar actividades educativas, asistenciais, benéficas e de formación,
necesarias para garantir a atención especializada que se requira (...).
Atendendo aos principios básicos, o Concello de Vigo comprométese, non só a garantir a
participación, senón tamén a promovela activamente.
Desta vontade común entre o Concello e a asociación, nace o acordo que se plasma no
convenio obxecto do presente expediente, no que se reflictan as condicións, pactos,
obrigacións e compromisos asumidos polas partes.
CRÉDITO ORZAMENTARIO E CONTÍA
Entre os recursos para o financiamento de actividades a entidades sen ánimo de lucro,
figura no vixente orzamento municipal, a partida presupostaria
nº 9240 4800002,
denominada “Convenio Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención ANHIDA”, dotada con 4.000 €.
DOCUMENTACIÓN
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A Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención "ANHIDA", segundo o
disposto no art. 14 da LXS e Base 38ª.9 das BEP, acredita, documentalmente, o
cumprimento dos requisitos necesarios para acadar a condición de beneficiaria, a saber:
1. Certificados de estar ao corrente coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, vixentes de conformidade co art. 23.3 do RLXS:
•
•
•
•

Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de data 21/03/17
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de data 02/06/17
Seguridade Social, de data 21/03/17
Concello de Vigo, de data 07/04/17

2. Declaración responsable do presidente da entidade, de data 08/05/17, de non
incorrer en ningunha das prohibicións e circunstancias do artigo 13 da LXS, así
como, de non ser debedora, por resolución, de procedencia de reintegro.
Así mesmo, a entidade interesada achega, a seguinte documentación:
1. Solicitude expresa da correspondente Xunta Directiva para o inicio do convenio e
nomeamento da persoa responsable da sinatura do convenio (anexo I).
2. Declaración responsable de cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social
e de non estar incurso en incompatibilidades ou prohibicións (anexo II).
3. Declaración de outras axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo proxecto (anexo
III).
4. Certificación bancaria do número de conta da entidade ou asociación.
5. Contrato de aluguer do local social (só no suposto de locais alugados).
6. Información explicativa do desenvolvemento do programa de actividades propostas para a
súa inclusión nas cláusulas do convenio, que inclúa entre outros:
a) Fundamentación, obxectivos e metas
b) Descrición da actividade, datas de inicio e finalización, participantes asistentes
c) Lugar de realización
d) Medios de difusión, información e publicidade (incluído o patrocinio da Concellaría)
e) Recursos humanos e materiais
f) Sistemas de avaliación, etc.
7. Proxecto de actividades da entidade para o ano 2017, para cuxo desenvolvemento, o
Concello de Vigo colabora no financiamento dos gastos de aluguer e mantemento do seu
local social, realizados entre os meses de xaneiro a outubro (ámbolos dous incluídos). O
orzamento de
gastos de mantemento que serve de base para o outorgamento da
subvención é o que se reflicte a seguir:
ORZAMENTO DE GASTOS DE MANTEMENTO DO LOCAL SOCIAL
(xaneiro-outubro 2017)
Aluguer local social

15.000,00 €
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Electricidade

1.200,00 €

Auga

200,00 €

TOTAL

16.400,00 €

Coa achega desta documentación, a asociación cumpre, así mesmo, co disposto no art. 8
do Regulamento de Participación Cidadá, aprobado por acordo plenario de 26/03/92,
modificado por acordo de data 31/03/93.
ANTICIPO
Atendendo ao disposto na Base da execución do presuposto nº 38.7, poderase tramitar un
pago anticipado de ata o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de
fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo
as actividades obxecto do presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique
o destino dos fondos solicitados e as necesidades financeira dos mesmos. O 50% restante
aboarase logo da xustificación da totalidade do programa conveniado.
O citado precepto, na redacción dada ao mesmo pola Lei 12/2014, de 22 de decembro, de
medidas fiscais e administrativas, dispón que, en ningún caso poderán realizarse pagos
anticipados a beneficiarios cando houbesen solicitado a declaración de concurso, foran
declarados insolventes en calquera procedemento ou se encontren declarados en concurso,
estean suxeitos a intervención xudicial, ou sexan inhabilitados conforme a Lei 22/2003, de 9
de xullo, concursal, sen que concluíra o período de inhabilitación previsto na sentenza de
cualificación do concurso.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non
atoparse en ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e,
conforme ao artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
De conformidade co art. 42 e ss. Do RD 887/06, neste caso, óptase por non esixir ningún
tipo de garantía á entidade beneficiaria, xa que se ten en conta tanto o carácter social da
actividade subvencionada, como a traxectoria das anteriores colaboracións coa Asociación
de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención "ANHIDA".
PRAZO E FORMA DE XUSTIFICACIÓN POLA BENEFICIARIA E FORMA DE PAGO
En cumprimento do disposto no artigo 65.3.e) da LXS, e de conformidade coas Bases de
execución do presuposto, no apartado 38ª.4.2, o convenio inclúe a regulación do prazo e
forma de xustificación polo beneficiario.
Aínda que o convenio desprega a súa vixencia no período comprendido entre a data da súa
sinatura e o 31 de outubro de 2017, son gastos subvencionables aqueles que se realicen
entre o 01/01/17 e o 31/10/17, sempre e cando, segundo o art. 31 da LXS, de maneira
indubidable respondan á natureza do proxecto subvencionado.
A súa sinatura levará consigo a aprobación do compromiso do gasto correspondente, de
acordo co art. 31.3 da LSG.
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Conforme ao establecido nos artigos 34.2 da LXS e 31.5 da LSG o pagamento da
subvención realizarase previa a xustificación polo beneficiario da realización da actividade,
proxecto, obxectivo ou adopción do comportamento para o que se concedeu.
O prazo máximo para achegar esta xustificación remata o 3 de novembro de 2017.
A xustificación revestirá a forma de conta xustificativa final que, segundo o art. 30 da LXS,
constitúe un acto obrigatorio do beneficiario, no que se debe incluír, baixo responsabilidade
do declarante, os xustificantes de gasto ou documento con validez xurídica que permita
acreditar o cumprimento do obxecto da subvención.
A conta xustificativa presentarase en calquera dos lugares previstos no art. 16 da Lei
39/2015, do mesmo xeito que a/s solicitude/s para concorrer ao procedemento.
O pago da subvención obxecto deste convenio, se realizará, conforme o artigo 34.3 da LXS,
previa a xustificación polo beneficiario, da realización da actividade, proxecto, obxectivo ou
adopción do comportamento para o que se lle concedeu nos termos establecidos na
normativa reguladora da subvención, producíndose a perda do dereito ao cobro no suposto
de falta de xustificación ou de concorrencia dalgunha das causas previstas no artigo 37 da
mesma Lei e a Base 38ª.8 das BEP.
A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta corrente
número ES97 0049 5393 1527 16026134 (SANTANDER), segundo código de conta cliente
de data 27/02/2017, emitido pola entidade bancaria.
NOTIFICACIÓN E PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN
A teor do disposto no art. 24 da LSG, a resolución que se adopte notificaráselle á entidade
interesada, de acordo co previsto no art. 40 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.
O convenio de colaboración se rexistrará na BDNS no momento da concesión do convenio,
conforme establece a Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións e no portal de
transparencia do Concello de Vigo.
Por outra banda, de conformidade co artigo 18.3.a) da LXS, non será necesaria a
publicación da concesión desta subvención no diario oficial da administración competente,
por tratarse dunha subvención pública con asignación nominativa nos presuposto.
RESOLUCIÓN E RÉXIME DE RECURSOS
De conformidade co disposto no artigo art. 52.2.a) de la Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local (LRBRL), e o 210.a) do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2568/86, de 28
de novembro, as poñen fin á vía administrativa, as resolucións do Pleno, Alcaldes e Xunta
de Goberno Local.
Segundo os arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, os actos administrativos que poñen fin a vía administrativa, poden
ser recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditou no prazo
dun mes, se o acto fora expreso ou, se non o fora, de tres meses, ou ben directamente
ante a xurisdición contencioso-administrativa (art. 8.1 LRXCA). Contra a resolución do
recurso de reposición non se poderá interpor de novo este recurso, senón que procederá
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interpor recurso contencioso administrativo, no prazo de dous meses establecido no art.
46.1 da Lei 29/98, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa
(LRXCA), que comezará a contar a partir do día seguinte a aquel en que se notifique a
resolución expresa do recurso de reposición ou en que este deba entenderse
presuntamente desestimado.
Á vista do exposto anteriormente, de conformidade co art. 26 da Lei 9/2007, 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, e art. 124, apartados 4º e 5º, da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, e o apartado 4.18 da Resolución de delegacións do
Alcalde de data 19/06/15, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte:
ACORDO
PRIMEIRO. - AUTORIZAR o gasto por importe de 4.000 € (catro mil euros), con cargo á
partida presupostaria nº 9240.4800002, denominada “Convenio Asociación de de Niños con
Hiperactividad y/o Déficit de Atención ANHIDA”, incluída no vixente orzamento municipal.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención “ANHIDA” (CIF.- G-36938272),
cuxo obxecto é o fomento das actividades programadas pola entidade para o período
comprendido entre xaneiro e outubro de 2017, mediante a colaboración do Concello no
financiamento dos gastos de mantemento e aluguer do local social, necesarios para o seu
desenvolvemento e, en consecuencia, coa sinatura do mesmo, CONCEDER á referida
entidade, unha subvención de 4.000 € (mil euros).
TERCEIRO. - NOTIFICAR o presente acordo aos interesados, nos termos establecidos nos
art. 24 da LSG e 40 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, con indicación expresa de que, contra o mesmo, poderán
interpoñer recurso de reposición ante o órgano que a dita no prazo dun mes ou recurso
contencioso-administrativo ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo no
prazo de dous meses, ámbolos dous prazos, contados a partir do día seguinte á recepción
da notificación do acordo, de conformidade cos arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e arts. 8.1 e 46.1 da Lei
29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de reposición non poderá interpoñer recurso
contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o primeiro ou se produza a
súa desestimación presunta polo transcurso do prazo máximo dun mes establecido para
ditar e notificar resolución."
Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE
NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD Y DÉFICIT DE ATENCIÓN “ANHIDA”, PARA O FOMENTO
DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE, REALIZADAS ENTRE XANEIRO E OUTUBRO DE 2017,
MEDIANTE A AXUDA NO FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE MANTEMENTO E ALUGUER
DO LOCAL SOCIAL NECESARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO
En Vigo, na Casa do Concello de Vigo, -------------------- de dous mil dezasete
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REUNIDOS
Dunha parte, D. Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde do Concello de Vigo (CIF :
P-3605700-H), con enderezo en Praza do Rei s/n de Vigo.
Doutra parte, D. Ricardo García Díaz, con DNI 36073842-K, en calidade de Presidente da
Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención "ANHIDA" (CIF: G-36938272), con
domicilio social na Rúa Antón Beiras, 8, de Vigo, en nome e representación da mesma, segundo
resulta da certificación incorporada ao expte. 7579/320.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade
legal necesaria para o outorgamento do presente convenio,
MANIFESTAN
I.- Conforme ao previsto pola lexislación vixente, Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime
Local, Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia, RDL 781/1986, Texto refundido en materia
de Réxime Local, RD 2568/1986 de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Corporacións Locais, o Concello de Vigo recoñécelle á cidadanía os dereitos fundamentais a
participar directamente na actividade da administración municipal e a autoorganizarse a través
de asociacións e ser apoiada nos devanditos procesos.
Atendendo a estes principios básicos, o Concello de Vigo comprométese non só a garantir a
participación senón tamén a promovela activamente.
A tal fin, o Concello de Vigo recoñece a existencia na cidade de agrupacións, federacións,
asociacións, colectivos e outras entidades representativas tanto no ámbito territorial como
sectorial. Todas elas, pola súa implantación e participación en múltiples actividades asistenciais,
reivindicativas, veciñais, festivas, culturais, educativas, formativas, sanitarias etc. inflúen entre a
poboación, detectando, propoñendo e colaborando na solución da problemática social e urbana,
e na dinamización da vida cidadá e mellora da calidade de vida. Constitúen, daquela, un
elemento máis do proxecto de vertebración da sociedade civil, no real achegamento da xestión
dos intereses públicos a aqueles ós que van dirixidos, que non son outros que os cidadáns e
cidadás desta cidade de Vigo.
II.- Que o Concello de Vigo, dentro das medidas de fomento e apoio á atención e integración
social, medidas que se complementan co apoio ao asociacionismo, asume a tarefa de
proporcionar colaboración as organizacións sen ánimo de lucro orientadas a organización de
actividades e servizos asistenciais, sociais, benéficas, educativos, formativos, así como, a
información, promoción e organización de accións encamiñadas orientadas á defensa dos
dereitos das persoas con necesidades especiais, sendo a Asociación de Niños con
Hiperactividad y Déficit de Atención "ANHIDA" unha das máis importantes asociacións neste
ámbito.
III.- Que a entidade Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención "ANHIDA", de
conformidade co art. 5 dos seus Estatutos, asume entre os seus fins e actividades, todos eles de
interese para a cidadanía viguesa, os seguintes:
✔
✔
✔

Defender e salvagardar os dereitos das persoas con hiperactividade e déficit de
atención.
Mellorar a calidade de vida das persoas obxecto da súa atención.
Facilitar a integración destas persoas na sociedade, detectando e prevendo condutas
antisociais.
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✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Potenciar e axudar no seu crecemento e maduración persoal.
Dar apoio, orientación e información ás familias afectadas.
Fomentar o estudio da hiperactividade e de déficit de atención.
Informar, á sociedade en xeral, das características especiais desta problemática.
Potenciar o movemento asociativo de país e familiares afectados.
Solicitar a colaboración e cooperación a organismo públicos e privados, nacionais e
internacionais, para a consecución dos seus fins.
Organizar e realizar actividades educativas, asistenciais, benéficas e de formación,
necesarias para garantir a atención especializada que se requira (...).

IV.- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do 26/03/92,
modificado por acordo do 31/03/93), segundo Decreto de Alcaldía de data 08/10/04, a
Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención "ANHIDA" atópase inscrita no
Rexistro Municipal de entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vigo co número 889/04.
V.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención
"ANHIDA" leve a cabo os seus proxectos e actividades planificadas para o ano 2017, segundo
memoria achegada, en particular, as realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2017,
que constitúen o obxecto do presente convenio e o seu fin social, axudando economicamente ao
financiamento dos gastos de mantemento do local social necesarios para o seu
desenvolvemento.
VI.-Que o Concello de Vigo prevé, no seu vixente orzamento municipal, a partida orzamentaria
nº 9240.4800002, denominada “Convenio Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de
Atención "ANHIDA”, nominativa con una partida orzamentaria de 4.000,00 €.
VII.- As actividades programadas pola Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de
Atención "ANHIDA" para o 2017, que fundamentan a concesión da subvención para o
financiamento dos gastos de mantemento do local da entidade, son, con carácter xeral, segundo
proxecto incorporado ao expediente:
–
–
–
–
–

Terapia psicolóxica
Terapia Psicopedagóxica
Clases de apoio
Charlas en colexios
Terapia para pais

VIII.- Tendo en conta que, de acordo co disposto no artigo 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, o convenio é o medio polo que se canalizan as subvencións tramitadas
polo procedemento de concesión directa, nos que se establecen as condicións e compromisos
aplicables, os intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da
concesión, cuxo obxecto é o fomento das actividades da entidade realizadas entre xaneiro e
outubro de 2017, mediante a colaboración no financiamento dos gastos de mantemento e
aluguer do local social, necesarios para o seu desenvolvemento, cuxa contía total, segundo
orzamento de gastos achegado, é o que se reflicte a seguir:
ORZAMENTO DE GASTOS DE MANTEMENTO DO LOCAL SOCIAL
(xaneiro-outubro 2017)
Aluguer local social

15.000,00 €
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Electricidade

1.200,00 €

Auga

200,00 €
TOTAL

16.400,00 €

IX.- Que a entidade Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención "ANHIDA" non
incorra en ningunha circunstancias e prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei 38/03, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións (LXS), para obter a condición de
beneficiaria da subvención, atópase ao corrente das súas obrigas tributarias coas
administracións estatal, autonómica e local, e fronte a Seguridade Social, e non é debedora por
resolución de procedencia de reintegro, segundo resulta das declaracións responsables e
certificacións incorporadas ao expediente.
X.- Que, en base as precedentes consideracións e ao interese social, cultural, público e
económico que para a cidade de Vigo representan as actividades que desenvolve a entidade
Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención "ANHIDA", o Concello de Vigo e a
devandita asociación conveñen a súa colaboración, no ámbito socioasistencial, e a celebración
deste convenio, de conformidade cos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A entidade Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención "ANHIDA"
comprométese a colaborar coa concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá
e Distritos do Concello de Vigo, para o fomento das actividades previstas e, en concreto, a:
1. Levar a cabo as actividades que fundamentan a concesión da subvención, co contido e nos
termos do proxecto achegado ao expediente.
2. Darlles ás actividades o maior grao de publicidade, facendo constar expresamente, a través
da presenza destacada do logotipo oficial, cuxo modelo estará a disposición da entidade no
servizo de Participación Cidadá, que son actividades subvencionadas polo Concello de Vigo,
respectando, en todo momento, a súa imaxe corporativa.
3. Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.
4. Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución das
actividades previstas.
5. Presentará ao Concello de Vigo, a través da Concellería de Participación Cidadá e nos prazos
que establece o convenio, a memoria xustificativa e económica, nos termos sinalados no pacto
noveno deste convenio, así como, a balance económico anual.
6. Comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras axudas que, para a mesma finalidade,
reciba doutras entidades públicas ou privadas.
7. Facilitar as actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, realicen os
técnicos do Concello, polo que estará obrigada a proporcionar canta información e
documentación se lle solicite ao efecto.
8. Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
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1. Conceder directamente á entidade Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de
Atención "ANHIDA" unha subvención por importe de 4.000 € (catro mil euros), con cargo a
partida orzamentaria nº 9240.4800002, denominada “Convenio Asociación de Niños con
Hiperactividad y Déficit de Atención "ANHIDA" ”, do vixente orzamento municipal, co obxecto de
colaborar ao financiamento gastos de mantemento e aluguer do local da asociación, necesarios
para o desenvolvemento das súas actividades entre o 01/01/17 e o 31/10/17, en definitiva, para
o seu fomento.
2. Respectar a estrutura organizativa da Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de
Atención "ANHIDA".
3. Colaborar na orientación e avaliación das actividades realizadas.
Pola súa parte, o Concello está facultado para:
1. Obter a información e documentación que considere necesaria co fin de determinar o
cumprimento por parte da entidade, das actividades conveniadas, así como, a adecuación do
gasto ao valor de mercado.
2. Comprobar a adecuada xustificación, segundo o disposto no pacto noveno, a correcta
execución e o cumprimento dos obxectivos marcados e da finalidade que determinou a
concesión ou goce da subvención e, no se caso, liquidar a contía correspondente en concepto
de axuda económica derivada da súa execución.
3. Esixir o reintegro das cantidades percibidas, así como, os intereses de demora, cando
proceda conforme ao art. 37 da LXS.
4. Acordar a imposición de sancións pola comisión de infraccións administrativas en materia de
subvencións tipificadas na normativa reguladora.
Terceiro.- En virtude do art. 19.2 LXS, esta subvención será compatible con calquera outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración
ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada.
Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, coa
presentación da xustificación da subvención outorgada.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá superar,
illadamente ou en concorrencia con outras, o da actividade subvencionada, suposto no que se
procederá na forma prevista nos artigos art. 37.3 da Lei Xeral de Subvencións e 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos, procederá a redución da subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
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Quinto.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución total ou
parcial das actividades obxecto do convenio. Queda fora deste concepto a contratación daqueles
gastos nos que teña que incorrer para a realización por si mesma da actividade subvencionada.
Sexto.- A presente subvención non está suxeita aos requisitos de publicidade recollidos no art.
18.3.a) da Lei Xeral de Subvencións, ao tratarse dunha subvención pública con asignación
nominativa nos orzamentos municipais.
Sétimo.- Para facilitar a administración do convenio poderase tramitar un pago anticipado de ata
o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de fondos con carácter previo á
xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo as actividades obxecto do
presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique o destino dos fondos
solicitados e a necesidades financeira dos mesmos. O 50% restante aboarase logo da
xustificación da totalidade do programa conveniado, tal e como se establece na cláusula novena
deste convenio.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non atoparse en
ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e, conforme ao
artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
De conformidade co art. 42 e ss. Do RD 887/06, neste caso, óptase por non esixir ningún tipo de
garantía á entidade beneficiaria, xa que se ten en conta tanto o carácter social da actividade
subvencionada, como a traxectoria das anteriores colaboracións coa Asociación de Niños con
Hiperactividad y Déficit de Atención "ANHIDA".
Oitavo.- A entidade beneficiaria debe darlle a adecuada publicidade do carácter público do
financiamento das actividades obxecto de subvención, mediante a inserción do logotipo oficial do
Concello de Vigo en todo o material divulgativo que se edite ou publique ao respecto, con
posterioridade a sinatura do presente convenio. Así mesmo, colocarase, en lugar preferente da
sede social da entidade, un cartel publicitario, anunciando a colaboración pública do Concello de
Vigo no financiamento das actividades da asociación para o 2017 (01/01/17-31/10/17).
Noveno.- O pagamento da subvención realizarase logo de que o beneficiario xustifique a
realización do proxecto. A xustificación da subvención realizarase pola Asociación de Niños con
Hiperactividad y Déficit de Atención "ANHIDA", mediante a presentación dunha memoria final,
coa súa correspondente conta xustificativa que acredite o cumprimento total do obxecto e
condicións do convenio. O prazo máximo para achegar esta xustificación será o 3 de novembro
de 2017.
A conta xustificativa da subvención outorgada conterá a seguinte documentación e información:
a) Solicitude de abono da subvención.
b) Memoria descritiva das actuacións realizadas xustificativas do cumprimento das condicións
impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos
resultados obtidos, e nos que figurará, como mínimo e para cada unha delas, a seguinte
información:
1. Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado.
2. Datas e lugar de celebración.
3. Colectivo destinatario, número de beneficiarios e programación desenvolvida.
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4. Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do curso,o
número de participantes e nome do monitor/a.
5. Actuacións realizadas.
6.Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e publicidade
relacionada coa actividade subvencionada.
7. No seu caso, memoria de prensa e comunicación.
8. No seu caso, rexistro fotográfico e/ou audiovisual.
9. Acreditar, mediante inserción, en lugar destacado, do logotipo oficial do Concello de Vigo a
difusión pública do cofinanciamento.
c) Unha memoria económica, na que se relacionarán, de forma numerada e correlativa, os
gastos efectuados, con identificación do emisor/traballador, concepto dos gastos, CIF/NIF do
emisor/traballador, nº documento xustificativo, data do documento, Base factura/nómina, no seu
caso, IVE/IRPF, e importe total que se imputa á subvención. Así mesmo, riscarase cun “x” diante
do documento cuxo orixinal se achega, e reflectirase a suma total dos gastos xustificados e a
suma total dos documentos orixinais achegados, tendo presente que deben xustificarse gastos
por importe igual ou superior ao proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, e
orixinais pola parte subvencionada, na forma prevista na Base 38.4 das Bases de Execución do
Orzamento.
A parte do gasto do proxecto ou actividade non subvencionada xustificarase con copias de
facturas, podendo substituírse pola presentación dun balance que abarque a totalidade do gasto
ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou actividade que foi obxecto de
subvención foi executada na súa totalidade, indicando a contía do seu custe total.
d) Dos documentos xustificativos relacionados, achegaranse orixinais que deben cubrir, como
mínimo, o importe da subvención concedida, e ordenados correlativamente segundo o número
de orde asignado na relación numerada. Deberá terse en conta, con carácter xeral e, no seu
caso, que:
–

–
–

–
–

–

os documentos xustificativos orixinais achegados poderán devolverse á beneficiaria,
previa solicitude por escrito no momento da súa presentación, en cuxo caso, e para
posibilitar o control da concorrencia das subvencións, serán validados e compulsados
polo servizo xestor, mediante selo existente ao efecto, no que se fará constar a
subvención para cuxa xustificación foron presentados, indicando o porcentaxe do mesmo
que se imputa á subvención
os gastos realizados acreditaranse mediante facturas que inclúan todos os elementos
legalmente esixidos.
os elementos que deberán incluírse nunha factura serán os sinalados pola normativa en
cada caso aplicable (art. 6 RD 1619/2012), considerándose imprescindible que recolla o
nome ou razón social da empresa que factura e o seu NIF, data de emisión, importe e
detalle de cada un dos obxectos ou conceptos facturados, Imposto sobre o Valor
Engadido (IVE) de forma diferenciada, base impoñible, tipo do IVE aplicable e importe
total. Si se trata de facturas que conteñan retención de impostos (IRPF) deberá
igualmente acreditarse o ingreso da retención.
daráselle preferencia á presentación de facturas sobre os recibos de impostos
en ningún caso, os orixinais poderán ser substituídos por copias compulsadas nin se
admitirán simples recibos e/ou tiques de caixa, notas de entrega, albarás, resgardos
bancarios...
se ben a sinatura e selo da entidade emisora da factura non son circunstancias
especificadas na normativa de facturación como condición obrigatoria, dado o seu
carácter de elementos probatorios da orixinalidade e procedencia da factura, será
aconsellable que as facturas veñan asinadas e seladas polo provedor.
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–

–
–
–

–

–

–

–
–

–

no caso de facturas electrónicas, a autenticidade da orixe e a integridade do seu contido,
deben estar garantida por algún dos medios previstos legalmente (firma electrónica,
código de verificación...).
de conformidade co carácter finalista das subvención, non se admitirán facturas que
correspondan a conceptos non presupostados na memoria.
as facturas deben emitirse a nome da entidade perceptora da subvención.
cando unha entidade ou empresa emisora dunha factura estea exenta de IVE, deberá
achegar acreditación rubefaciente da exención expedida polo órgano ou administración
competente.
para considerar debidamente acreditados os custes salariais correspondentes a gastos
de persoal, deberán acompañarse copias do contrato de traballo, nóminas
correspondentes asinadas polo perceptor e pagadas, Modelo 111, de autoliquidación de
retencións e ingresos a conta do IRPF do trimestre correspondente, coas respectivas
acreditacións bancarias de pago, así como, tc2 (relación nominal de traballadores) e tc1
(recibos de liquidación de cotizacións
á Seguridade Social) acompañados dos
correspondentes comprobantes de pago. Así mesmo, achegarase fotocopia do contrato
de traballo.
as facturas ou minutas por prestación de servizos profesionais deberán conter os
mesmos elementos que os especificados para as facturas, e tratándose de persoas
físicas deberá constar nas mesmas a pertinente retención do IRPF, así como a
acreditación de que se practicou e liquidou ante a Axencia Estatal da Administración
Tributaria dita retención
non se considerarán gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan
susceptibles de recuperación ou compensación, caso no que, tratándose de facturas,
computaranse o gastos acreditados deducido o IVE
xustificaranse as retencións e ingresos a conta do IRPF, así como, o abono das cotas da
Seguridade Social, aínda que estas cantidades non sexan imputables á subvención.
cando se xustifiquen gastos de aluguer, Modelo 115 de autoliquidación de retencións e
ingresos a conta sobre determinadas rendas procedentes do arrendamento, así como,
fotocopia do contrato de arrendamento
cando se inclúan gastos de seguros, achegarase fotocopia do correspondente contrato
vixente durante o período subvencionado

e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia, acompañando a correspondentes
resolucións de concesión ou, no seu caso, declaración responsable de non percepción doutras
axudas para a mesma finalidade procedentes doutras administracións ou entidades públicas ou
privadas, nacionais, da Unión Europea ou de Organismo Internacionais.
f) A beneficiaria deberá estar ao corrente no seu cumprimento coas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, e non ser debedora por resolución de procedencia de reintegro. Porén, non
será necesario presentar novas certificacións ao respecto se as obrantes no expediente de
concesión seguen vixentes conforme ao art. 23.3 do RLXS.
g) Declaración responsable do representante legal da entidade receptora, acreditativa dos
seguintes extremos:
- Da veracidade da información e da autenticidade da documentación achegadas.
- Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade
subvencionada.
- Que foron abonados aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do dereito que
incorporan.
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- Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación do
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi practicada a
pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia
Estatal da Administración Tributaria.
- Carta de pago do reintegro que proceda en supostos de remanentes non aplicados, excesos
obtidos sobre o custe de actividade subvencionada e o interese de demora correspondente
(artigos 19.3 e 37.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e art. 17.3 e 33.3
la Lei 9/2007, de 13 xuño de subvencións de Galicia).
- No seu caso, de non dedución do IVE, cuxo importe, derivado dos gastos da axuda a xustificar
é asumido pola entidade beneficiaria ao non poder deducilo.
h) No caso de solicitude de anticipo, declaración responsable de non incorrer en ningunha das
prohibicións ou situacións do art. 31.6 LSG.
i) Acreditarase a difusión pública do financiamento da Concellería de Parques e Xardíns,
Comercio, Participación Cidadá e Distritos, en de cada unha das actividades para cuxa
realización se concede a presente subvención, segundo memoria de actividades achegada,
mediante a presenza destacada do logotipo oficial do Concello de Vigo, respectando en todo
momento a imaxe corporativa.
Décimo.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta
corrente número ES97 0049 5393 1527 16026134(SANTANDER).
Décimo primeiro.- Antes de proceder ao pago da subvención a entidade beneficiaria deberá
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.
Décimo segundo.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a
natureza das actividades subvencionadas e se realicen no ano 2017, no período comprendido
entre o 01/01/17 e o 31/10/17.
Décimo terceiro.- A realización da actividade subvencionada, a súa axeitada xustificación e o
cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada polos
servizos da Concellería de Parques e Xardíns, Comercio,
Participación Cidadá e Distritos. O xefe do servizo de Participación e Atención Cidadá emitirá
informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan
resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade
subvencionada.
Décimo cuarto.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa
requirida pola Concellería de Parques e Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos e
pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercicio das
súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo quinto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos do artigo 37 Lei Xeral de Subvencións.
Cando o incumprimento da actividade se traduza nunha diminución significativa do proxecto
subvencionado, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá

S.ord. 29.06.17

o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso
da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo sexto.- En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei Xeral de Subvencións e, no seu caso, Título IV da Lei
de Subvencións de Galicia e Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas para o exercicio da potestade sancionadora.
Décimo sétimo- A entidade beneficiaria está informada de que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais, de que a finalidade da súa recollida
é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio,
a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o
seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei
de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa
achega é obrigatoria.
Ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei 15/1999, do 13 de
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento a
Concellería de Parques e Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante
a Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos do Concello de
Vigo.
Décimo oitavo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que
se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en
materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos
non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio;
as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas de dereito
administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Décimo noveno.- A presente subvención se rexistrará na BDNS no momento da concesión do
convenio, conforme establece a Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e no
portal de transparencia do Concello de Vigo.
Vixésimo.- O presente convenio terá vixencia dende a a data da súa sinatura ata o 31 de
outubro de 2017, sen prexuízo do disposto para o prazo de xustificación e para o período de
imputación dos gastos subvencionables.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
---- de ----------------- de 2017.

13(648).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIÓNS DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA (FEAFES)
PARA O DESENVOLVEMENTO DAS SÚAS ACTIVIDADES NO ANO 2017. EXPTE.
7598/320.
Visto o informe xurídico do 12/06/17 e o informe de fiscalización do 22/06/17, dáse conta do
informe-proposta do 09/06/17, do xefe do servizo, conformado polo concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda e polo concelleiro-delegado de Participación Cidadá:
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"ANTECEDENTES
Con data de entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo do 26/05/17, D. Antonio
Hernández Fernández, en calidade de Director de FEAFES Galicia (CIF: G15545353),
achegou escrito solicitando a celebración dun convenio de colaboración co Concello de
Vigo, para o fomento das súas actividades para o 2017, que se concretará na axuda ao
financiamento dos gastos de mantemento e aluguer do seu local social entre os meses de
xaneiro a outubro deste ano, necesarios para o desenvolvemento daquelas.
Segundo acta correspondente a reunión da Asamblea Xeral de FEAFES GALICIA, de data
27/04/17, será, Don Leopoldo Robla Álvarez, a persoa responsable con poder suficiente
para asinar o convenio entre o Concello de Vigo e a Federación de Asociacións de
Familiares de Enfermos Mentais – FEAFES.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
COMPETENCIA MUNICIPAL
Un dos principais obxectivos da Lei 27/2013 é clarificar as competencias municipais para
evitar duplicidades coas competencias de outras Administracións de forma que se faga
efectivo o principio “unha Administración unha competencia”. Polo que as Entidades Locais
no deben volver
asumir competencias que non lles atribúe a Lei e para as que non conten co financiamento
adecuado.
O artigo 25 da LRBL non fai ningunha referencia á actividade de fomento ou subvencional,
como competencia propia municipal nin se trata, tampouco, dunha competencia delegada,
polo que, para a correcta análise da competencia municipal sobre esta materia, debemos
acudir á normativa autonómica aprobada como consecuencia da entrada en vigor da Lei
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración local, é
dicir, á Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes, na que se regula o exercicio de
competencias distintas das propias e das atribuídas por delegación. Si ben o artigo 3.1 da
devandita norma dispón que o exercicio de novas competencias polas entidades locais que
fosen distintas das atribuídas como propias pola lexislación, e cuxo exercicio non se
encontrase delegado, só será posible cando non se poña en risco a sostibilidade financeira
do conxunto da Facenda Municipal e de conformidade cos requirimentos da lexislación
sobre estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira, engade, no apartado 3º do
mesmo precepto, que non se entenderá como exercicio de novas competencias, a
continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios anteriores.
Deste xeito, podemos concluír que a tramitación deste expediente non supón o exercicio
dunha nova competencia por canto se veñen realizando, en anos anteriores, convocatorias
de subvencións para o fomento do asociacionismo e a participación cidadá, así como,
convenios formalizados coa finalidade de coadxuvar ao financiamento dos gastos de
mantemento de diversas asociacións, e así, atopamos os seguintes antecedentes mais
inmediatos de convenios subscritos coa mesma entidade en anos precedentes:
1. Ano 2016: Expte. Núm. 7382/320
2. Ano 2014: Expte. Núm. 6711/320
3. Ano 2013: Expte. Núm. 6248/320
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4. Ano 2012:Expte. Núm. 5814/320
RÉXIME XURÍDICO DAS SUBVENCIÓNS
RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO

E ÓRGANO COMPETENTE PARA A

No proceso de outorgamento, xestión, pago e fiscalización de subvencións públicas deben
tomarse en consideración un conxunto de normas que se poden sistematizar do xeito que se
expón no primeiro apartado deste informe. Polo que se refire ás normas específicas das
subvencións, o artigo 5 da LXS, dispón que as subvencións rexeranse por esta lei e as súas
disposicións de desenvolvemento, e as restantes normas de dereito administrativo e, no seu
defecto, se lle aplicarán as normas de dereito privado.
Deste xeito, a concesión das subvencións obxecto deste convenio, rexerase polas súas
Bases reguladoras, pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos
básicos, a lexislación básica do estado en materia de réxime local, a Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006, as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas
de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
No caso concreto do Concello de Vigo, dado que pertence á categoría dos municipios de
gran poboación regulados no Título X da LRBRL, en virtude do disposto no art. 124.4.n) e ñ),
correspóndelle ao Alcalde a autorización e disposición de gastos en materia da súa
competencia (...) e as demais que lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do Estado
ou das Comunidades Autónomas asignen ao municipio e non se atribúan a outros órganos
municipais.
Non obstante o anterior, esta competencia foi obxecto de delegación na Xunta de Goberno
Local, en virtude de resolución de Alcaldía de data 13 de xuño de 2011, que no seu apartado
1.1.e), dispón que lle corresponderá ao devandito órgano a “aprobación das bases
reguladoras para a concesión de calquera tipo de subvención ou axudas municipais
destinadas ao fomento de actividades de utilidade pública ou interese social, así como á
resolución dos procedementos incoados”. Por último, en virtude do disposto no apartado
4.17º da resolución da Alcaldía de data 19/06/2015, se delegou nos concelleiros propoñer á
Xunta de Goberno Local a aprobación das bases específicas reguladoras da concesión de
calquera tipo de subvención ou axuda municipal destinada ao fomento das actividades de
utilidade pública ou interese social, así como a proposta de resolución dos expedientes
incoados.
MODALIDADE DA AXUDA: CONCESIÓN DIRECTA. A BENEFICIARIA
Segundo o disposto no artigo 22.2.a) la Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, poderán concederse de forma directa as subvencións previstas
nominativamente no orzamento da entidade local. No mesmo senso que o anterior, o artigo
65 do Real Decreto 886/2006, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de
subvencións, sinala que, son subvencións previstas nominativamente nos Presupostos das
Entidades Locais, aquelas cuxo obxecto, dotación presupostaria e beneficiario aparecen
determinados expresamente no estado de gastos do presuposto.
Deste xeito, o vixente exercicio presupostario (2017) que foi aprobado polo Pleno xeral, en
sesión ordinaria do 27/12/2016, inclúe expresamente a partida 9240 4800007 “Convenio
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Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia - FEAFES”, cunha
dotación de 4.000,00 €.
Por outra banda, o artigo 26.1 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, sinala que os
convenios serán o instrumento habitual de canalización das subvencións previstas
nominativamente, polo que esta é a forma proposta que adoitará a subvención obxecto
deste expediente.
Consultado os arquivos da Oficina de Participación Cidadá, consta que a beneficiaria da
subvención, a Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia
(FEAFES), está inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións (RMA) co nº 479/96, segundo
Decreto de Alcaldía de data 29/07/96.
OBXECTO DA SUBVENCIÓN
O Concello de Vigo, coa finalidade de afondar na colaboración co tecido asociativo da
cidade, establece esta canle de cooperación necesaria coa Federación de Asociacións de
Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES), co obxecto de colaborar no
financiamento dos gastos de aluguer e mantemento do seu local social situado na Rúa
Serafín Avendaño, 18 - interior, Oficinas 10-11, entre os meses de xaneiro a outubro de
2017, necesarios para o seu desenvolvemento, actividades que se consideran de interese
público e social.
Segundo recolle o art. 6 dos Estatutos da Federación de Asociacións de Familiares de
Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES), entre os fins , de interese para a cidadanía viguesa,
encóntranse:
✔ Defender os intereses e intervir na resolución dos problemas deste colectivos.
✔ Esixir a adecuada atencións sanitaria e social das persoas con problemas de saúde
mental e os seus familiares, a favor da rehabilitación, reinserción social e integración
laboral.
✔ Promover a sensibilización e mentalización social cara este colectivo, chamando a
atención sobre a marxinación e discriminación que existe nos aspectos sanitarios,
sociais e laborais, reforzando o principio de solidariedade entre as asociacións e a
sociedade.
✔ Promover e coordinar as demandas e propostas do colectivo representado ante os
organismos oficiais pertinentes, defendendo os seus lexítimos dereitos, mediante a
súa participación nos órganos planificadores e lexisladores en materia de saúde
mental e servizos sociais, recabando do poderes públicos e doutras entidades leis e
programas que favorezan os intereses do colectivo.
✔ Unificar e coordinar accións para a creación dunha forza integral para a defensa dos
seus obxectivos.
✔ Esixir a creación de servizos alternativos á hospitalización e o establecemento de
sistemas alternativos e substitutivos á familia.
✔ Proporcionar información constante e eficaz co fin de agrupar e crear un foro común
de todo o colectivo.
✔ Promover a información e o intercambio de experiencias entre as asociacións
federadas.
✔ Estimular a investigación sobre as enfermidades mentais e a prevención das
mesmas.
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Atendendo aos principios básicos, o Concello de Vigo comprométese, non só a garantir a
participación, senón tamén a promovela activamente.
Desta vontade común entre o Concello e a Federación de Asociacións de Familiares de
Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES) nace o acordo que se plasma no convenio obxecto
do presente expediente, no que se reflictan as condicións, pactos, obrigacións e
compromisos asumidos polas partes.
CRÉDITO ORZAMENTARIO E CONTÍA
O vixente exercicio presupostario (2017) que foi aprobado polo Pleno Xeral, en sesión
ordinaria do27/12/2016, inclúe expresamente a partida 9240 4800007 “Convenio Federación
de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES), cunha dotación de
4.000,00 €.
DOCUMENTACIÓN
A Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES),
seguindo o disposto no art. 14 da LXS e Base 38ª.9 das BEP, acredita, documentalmente, o
cumprimento dos requisitos necesarios para acadar a condición de beneficiaria, a saber:
1. Certificados de estar ao corrente coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, vixentes de conformidade co art. 23.3 do RLXS:
•
•
•
•

Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de data 18/04/17
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de data 21/04/17
Seguridade Social, de data 19/04/17
Concello de Vigo, de data 07/04/17

2. Declaración responsable do presidente da entidade, de data 25/05/17, de non
incorrer en ningunha das prohibicións e circunstancias do artigo 13 da LXS, así
como, de non ser debedora, por resolución, de procedencia de reintegro.
Así mesmo, a entidade interesada achega, a seguinte documentación:
1. Solicitude expresa da correspondente Xunta Directiva para o inicio do convenio e
nomeamento da persoa responsable da sinatura do convenio (anexo I).
2. Declaración responsable de cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social
e de non estar incurso en incompatibilidades ou prohibicións (anexo II).
3. Declaración de outras axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo proxecto (anexo
III).
4. Certificación bancaria do número de conta da entidade ou asociación.
5. Contrato de aluguer do local social (só no suposto de locais alugados).
6. Información explicativa do desenvolvemento do programa de actividades propostas para a
súa inclusión nas cláusulas do convenio, que inclúa entre outros:
a) Fundamentación, obxectivos e metas
b) Descrición da actividade, datas de inicio e finalización, participantes asistentes
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c) Lugar de realización
d) Medios de difusión, información e publicidade (incluído o patrocinio da Concellaría)
e) Recursos humanos e materiais
f) Sistemas de avaliación, etc.
7. Proxecto de actividades da entidade para o ano 2017, para cuxo desenvolvemento, o
Concello de Vigo colabora no financiamento dos gastos de aluguer e mantemento do seu
local social, realizados entre os meses de xaneiro a outubro (ámbolos dous incluídos). O
orzamento de
gastos de mantemento que serve de base para o outorgamento da
subvención é o que se reflicte a seguir:
ORZAMENTO DE GASTOS DE ALUGUER E
MANTEMENTO (01/01/17-31/10/17)
Material oficina
Auga

430,45 €
43,34 €

Teléfono – Internet

215,50 €

Subministro Eléctrico

420,60 €

Aluguer local

6.930,00 €

I.R.P.F. Aluguer

1.316,70 €

TOTAL

9.356,59 €

Coa achega desta documentación, a asociación cumpre, así mesmo, co disposto no art. 8
do Regulamento de Participación Cidadá, aprobado por acordo plenario de 26/03/92,
modificado por acordo de data 31/03/93.
ANTICIPO
Atendendo ao disposto na Base da execución do presuposto nº 38.7, poderase tramitar un
pago anticipado de ata o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de
fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo
as actividades obxecto do presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique
o destino dos fondos solicitados e as necesidades financeiras dos mesmos. O 50% restante
aboarase logo da xustificación da totalidade do programa conveniado.
O citado precepto, na redacción dada ao mesmo pola Lei 12/2014, de 22 de decembro, de
medidas fiscais e administrativas, dispón que, en ningún caso poderán realizarse pagos
anticipados a beneficiarios cando houbesen solicitado a declaración de concurso, foran
declarados insolventes en calquera procedemento ou se encontren declarados en concurso,
estean suxeitos a intervención xudicial, ou sexan inhabilitados conforme a Lei 22/2003, de 9
de xullo, concursal, sen que concluíra o período de inhabilitación previsto na sentenza de
cualificación do concurso.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non
atoparse en ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e,
conforme ao artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
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PRAZO E FORMA DE XUSTIFICACIÓN POLA BENEFICIARIA E FORMA DE PAGO
En cumprimento do disposto no artigo 65.3.e) da LXS, e de conformidade coas Bases de
execución do presuposto, no apartado 38ª.4.2, o convenio inclúe a regulación do prazo e
forma de xustificación polo beneficiario.
Aínda que o convenio desprega a súa vixencia no período comprendido entre a data da súa
sinatura e o 31 de outubro de 2017, son gastos subvencionables aqueles que se realicen
entre o 01/01/17 e o 31/10/17, sempre e cando, segundo o art. 31 da LXS, de maneira
indubidable respondan á natureza do proxecto subvencionado.
A súa sinatura levará consigo a aprobación do compromiso do gasto correspondente, de
acordo co art. 31.3 da LSG.
Conforme ao establecido nos artigos 34.2 da LXS e 31.5 da LSG o pagamento da
subvención realizarase previa a xustificación polo beneficiario da realización da actividade,
proxecto, obxectivo ou adopción do comportamento para o que se concedeu.
O prazo máximo para achegar esta xustificación remata o 3 de novembro de 2017.
A xustificación revestirá a forma de conta xustificativa final que, segundo o art. 30 da LXS,
constitúe un acto obrigatorio do beneficiario, no que se debe incluír, baixo responsabilidade
do declarante, os xustificantes de gasto ou documento con validez xurídica que permita
acreditar o cumprimento do obxecto da subvención.
A conta xustificativa presentarase en calquera dos lugares previstos no art. 16 da Lei
39/2015, do mesmo xeito que a/s solicitude/s para concorrer ao procedemento.
O pago da subvención obxecto deste convenio, se realizará, conforme o artigo 34.3 da LXS,
previa a xustificación polo beneficiario, da realización da actividade, proxecto, obxectivo ou
adopción do comportamento para o que se lle concedeu nos termos establecidos na
normativa reguladora da subvención, producíndose a perda do dereito ao cobro no suposto
de falta de xustificación ou de concorrencia dalgunha das causas previstas no artigo 37 da
mesma Lei e a Base 38ª.8 das BEP.
A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta corrente
número ES47 2080 03 4833 3040010551 (ABANCA), segundo código de conta cliente de
data 08/04/2016, emitido pola entidade bancaria.

NOTIFICACIÓN E PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN
A teor do disposto no art. 24 da LSG, a resolución que se adopte notificaráselle á entidade
interesada, de acordo co previsto no art. 40 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.
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.
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Por outra banda, de conformidade co artigo 18.3.a) da LXS, non será necesaria a
publicación da concesión desta subvención no diario oficial da administración competente,
por tratarse dunha subvención pública con asignación nominativa no presuposto.
RESOLUCIÓN E RÉXIME DE RECURSOS
De conformidade co disposto no artigo art. 52.2.a) de la Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local (LRBRL), e o 210.a) do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2568/86, de 28
de novembro, as poñen fin á vía administrativa, as resolucións do Pleno, Alcaldes e Xunta
de Goberno Local.
Segundo os arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, os actos administrativos que poñen fin a vía administrativa, poden
ser recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditou no prazo
dun mes, se o acto fora expreso ou, se non o fora, de tres meses, ou ben directamente
ante a xurisdición contencioso-administrativa (art. 8.1 LRXCA). Contra a resolución do
recurso de reposición non se poderá interpor de novo este recurso, senón que procederá
interpor recurso contencioso administrativo, no prazo de dous meses establecido no art.
46.1 da Lei 29/98, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa
(LRXCA), que comezará a contar a partir do día seguinte a aquel en que se notifique a
resolución expresa do recurso de reposición ou en que este deba entenderse
presuntamente desestimado.
Á vista do exposto, de conformidade co art. 26 da Lei 9/2007, 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e art. 124, apartados 4º e 5º, da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, e o apartado 4.18º da Resolución de delegacións do alcalde de data
19/06/2015, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
ACORDO
PRIMEIRO. - AUTORIZAR e DISPOR o gasto por importe de 4.000 € (catro mil euros), con
cargo á partida presupostaria nominativa nº 9240.4800007, denominada “Convenio
Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES),
incluída no vixente orzamento municipal.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES) (CIF.G-15545353), cuxo obxecto é o fomento das actividades programadas pola entidade para o
ano 2017, mediante a colaboración do Concello no financiamento dos gastos de aluguer e
mantemento do seu local social, entre os meses de xaneiro a outubro de 2017, situado na
Rúa Serafín Avendaño, 18 -interior, Oficinas 10-11, necesarios para o seu desenvolvemento
e, en consecuencia, coa sinatura do mesmo, CONCEDER á referida entidade, unha
subvención de 4.000 € (catro mil euros).
TERCEIRO. - NOTIFICAR o presente acordo aos interesados, nos termos establecidos nos
art. 24 da LSG e 40 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, con indicación expresa de que, contra o mesmo, poderán
interpoñer recurso de reposición ante o órgano que a dita no prazo dun mes ou recurso
contencioso-administrativo ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo no
prazo de dous meses, ámbolos dous prazos, contados a partir do día seguinte á recepción
da notificación do acordo, de conformidade cos arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de
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Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e arts. 8.1 e 46.1 da Lei
29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de reposición non poderá interpoñer recurso
contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o primeiro ou se produza a
súa desestimación presunta polo transcurso do prazo máximo dun mes establecido para
ditar e notificar resolución."
Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A FEDERACIÓN DE
ASOCIACIÓNS DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA (FEAFES)
PARA O FOMENTO DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE PARA O 2017, MEDIANTE O
FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE ALUGUER E MANTEMENTO DO SEU LOCAL
SOCIAL, ENTRE OS MESES DE XANEIRO A OUTUBRO, NECESARIOS PARA O SEU
DESENVOLVEMENTO
En Vigo, na Casa do Concello de Vigo, -------------------- de dous mil dezasete
REUNIDOS
Dunha parte, D. Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde do Concello de Vigo
(CIF : P-3605700-H), con enderezo en Praza do Rei s/n de Vigo.
Doutra parte, D. Leopoldo Robla Álvarez, con DNI 07939610X, en calidade de vogal da
Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES) (CIF:
G15545353), con domicilio fiscal en Rúa Belgrado, núm. 1 de Santiago de Compostela (A
Coruña) e delegación en Vigo, na Rúa Serafín Avendaño, 18 - interior, Oficinas 10-11 (Vigo),
en nome e representación da mesma, segundo resulta da certificación incorporada ao expte.
7598/320.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade
legal necesaria para o outorgamento do presente convenio,
MANIFESTAN
I.- Conforme ao previsto pola lexislación vixente, Lei 7/1985, Reguladora das Bases de
Réxime Local, Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia, RDL 781/1986, Texto
refundido en materia de Réxime Local, RD 2568/1986 de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Corporacións Locais, o Concello de Vigo recoñécelle á cidadanía os
dereitos fundamentais a participar directamente na actividade da administración municipal e
a autoorganizarse a través de asociacións e ser apoiada nos devanditos procesos.
Atendendo a estes principios básicos, o Concello de Vigo comprométese non só a garantir
a participación senón tamén a promovela activamente.
A tal fin, o Concello de Vigo recoñece a existencia na cidade de agrupacións, federacións,
asociacións, fundacións, colectivos e outras entidades representativas tanto no ámbito
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territorial como sectorial. Todas elas, pola súa implantación e participación en múltiples
actividades reivindicativas, veciñais, sociais, sanitarias, culturais, artísticas educativas,, etc.
inflúen entre a poboación, detectando, propoñendo e colaborando na solución da
problemática social e urbana, e na dinamización da vida cidadá e mellora da calidade de
vida. Constitúen, daquela, un elemento
máis do proxecto de vertebración da sociedade civil, no real achegamento da xestión dos
intereses públicos a aqueles ós que van dirixidos, que non son outros que os cidadáns e
cidadás desta cidade de Vigo. Dentro das medidas de fomento e apoio ao asociacionismo,
asume a tarefa de colaborar coas entidades máis significativas no desenvolvemento dunha
serie de accións de carácter sociosanitario que redundan en beneficio da cidadanía.
II.- Que o Concello de Vigo, dentro das medidas de defensa do colectivo de persoas con
problemas de saúde mental, asume a tarefa de proporcionar colaboración as organizacións
sen ánimo de lucro orientadas á defensa e atención sanitaria e social destas persoas e dos
seus familiares, sendo a Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de
Galicia (FEAFES) unha das máis importantes entidades que perseguen estes obxectivos.
III.- Que, de conformidade co art. 6 dos seus Estatutos, a entidade “Federación de
Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES)”, ten, en xeral, como
finalidade, a adopción de medidas que contribúan á mellora da calidade de vida das persoas
con problemas de saúde mental e a dos seus familiares, contemplando entre os seus fins
concretos, todos eles de interese para a cidadanía viguesa, os seguintes:
✔ Defender os intereses e intervir na resolución dos problemas deste colectivos
✔ Esixir a adecuada atencións sanitaria e social das persoas con problemas de saúde
mental e os seus familiares, a favor da rehabilitación, reinserción social e integración
laboral
✔ Promover a sensibilización e mentalización social cara este colectivo, chamando a
atención sobre a marxinación e discriminación que existe nos aspectos sanitarios,
sociais e laborais, reforzando o principio de solidariedade entre as asociacións e a
sociedade
✔ Promover e coordinar as demandas e propostas do colectivo representado ante os
organismos oficiais pertinentes, defendendo os seus lexítimos dereitos, mediante a
súa participación nos órganos planificadores e lexisladores en materia de saúde
mental e servizos sociais, recabando do poderes públicos e doutras entidades leis e
programas que favorezan os intereses do colectivo
✔ Unificar e coordinar accións para a creación dunha forza integral para a defensa dos
seus obxectivos
✔ Esixir a creación de servizos alternativos á hospitalización e o establecemento de
sistemas alternativos e substitutivos á familia
✔ Proporcionar información constante e eficaz co fin de agrupar e crear un foro común
de todo o colectivo
✔ Promover a información e o intercambio de experiencias entre as asociacións
federadas
✔ Estimular a investigación sobre as enfermidades mentais e a prevención das
mesmas
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IV.- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do
26/03/92, modificado por acordo do 31/03/93), segundo Decreto de Alcaldía de data
16/05/97, a Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia
(FEAFES) atópase inscrita no Rexistro Municipal de entidades sen ánimo de lucro do
Concello de Vigo co número 479/96 no epígrafe 1.2.

V.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a entidade Federación de Asociacións de Familiares de
Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES) leve a cabo os proxectos e actividades
sociosanitarias planificadas para o ano 2017, axudando economicamente ao financiamento
dos gastos aluguer do seu local social entre os meses de xaneiro a outubro de 2017,
situado na Rúa Serafín Avendaño, 18 - interior, Oficinas 10-11, necesarios para o seu
desenvolvemento.
VI.- Que o Concello de Vigo prevé, no seu vixente orzamento municipal (2017), a partida
orzamentaria nº 9240.4800007, denominada “Convenio Federación de Asociacións de
Familiares de Enfermos Mentais – FEAFES” nominativa a favor da entidade, cunha
consignación presupostaria de 4.000,00 €.
VII.- As actividades programadas pola Federación de Asociacións de Familiares de
Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES) para o 2017, que fundamentan a concesión da
subvención para o financiamento dos gastos de aluguer e mantemento do seu local social
entre os meses de xaneiro a outubro, situado na Rúa Serafín Avendaño, 18 - interior,
Oficinas 10-11, son, con carácter xeral, segundo proxecto incorporado ao expediente:

ORZAMENTO DE GASTOS DE ALUGUER E
MANTEMENTO (01/01/17-31/10/17)
Material oficina
Auga

410,61 €
89,87 €

Teléfono – Internet

435,44 €

Subministro
Eléctrico

773,43 €

Aluguer local

8.316,00 €

I.R.P.F. Aluguer

1.764,00 €

TOTAL

11.789,35 €

VIII.- Tendo en conta que, de acordo co disposto no artigo 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia, o convenio é o medio polo que se canalizan as
subvencións tramitadas polo procedemento de concesión directa, nos que se establecen as
condicións e compromisos aplicables, os intervenientes, conclúen o presente convenio ao
fin de regular os termos da concesión, cuxo obxecto é o fomento das actividades da
federación, mediante a colaboración no financiamento dos gastos de aluguer do seu local
social entre xaneiro a outubro de 2017, situado na Rúa Serafín Avendaño, 18 - interior,
Oficinas 10-11, necesarios para o desenvolvemento das actividades da entidade
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programados para este ano, cuxa contía por este concepto no período subvencionado,
segundo orzamento de gastos achegado, é de 4.000 € (catro mil euros).
IX.- Que a entidade Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de
Galicia (FEAFES) non incorre en ningunha das circunstancias e prohibicións recollidas no
artigo 13 da Lei 38/03, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS), para obter a
condición de beneficiaria da subvención, atópase ao corrente das súas obrigas tributarias
coas administracións estatal, autonómica e local, e fronte a Seguridade Social, e non é
debedora por resolución de procedencia
de reintegro, segundo resulta das certificacións e declaracións responsables incorporadas
ao expediente.
X.- Que, en base as precedentes consideracións e ao interese público, social, sanitario,
cultural, formativo, informativo, reivindicativo... que para a cidade de Vigo representan as
actividades que desenvolve a entidade Federación de Asociacións de Familiares de
Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES), o Concello de Vigo e a beneficiaria conveñen a súa
colaboración, no ámbito sociosanitario, asistencial, formativo, informativo e reivindicativo,
dirixidas a adopción de medidas que contribúan á mellora da calidade de vida das persoas
con problemas de saúde mental e a dos seus familiares, e a celebración deste convenio, de
conformidade cos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A entidade Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de
Galicia (FEAFES) comprométese a colaborar coa concellaría de Parques, Xardíns,
Comercio, Participación Cidadá e Distritos, para o fomento das actividades previstas e, en
concreto, a:
1. Levar a cabo a actividades que fundamentan a concesión da subvención, co contido e
nos termos do proxecto achegado ao expediente.
2. Darlles ás actividades o maior grao de publicidade, facendo constar expresamente, a
través da presenza destacada do logotipo oficial, cuxo modelo estará a disposición da
entidade no servizo de Participación Cidadá, que son actividades subvencionadas polo
Concello de Vigo, respectando, en todo momento, a súa imaxe corporativa.
3. Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.
4. Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución das
actividades previstas.
5. Presentará ao Concello de Vigo, a través da Concellería de Participación Cidadá e nos
prazos que establece o convenio, a memoria xustificativa final xunto a correspondente
memoria económica, nos termos sinalados no pacto oitavo deste convenio, así como, o
balance económico anual.
6. Comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras axudas que, para a mesma
finalidade, reciba doutras entidades públicas ou privadas.

S.ord. 29.06.17

7. Facilitar as actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, realicen os
técnicos do Concello, polo que estará obrigada a proporcionar canta información e
documentación se lle solicite ao efecto.
8. Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1. Conceder directamente á entidade Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos
Mentais de Galicia (FEAFES) unha subvención por importe de 4.000 € (catro mil euros), con
cargo a partida orzamentaria nº 9240.4800007, denominada “Convenio Federación de
Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia - FEAFES”, do vixente
orzamento municipal (2017), co obxecto de colaborar co financiamento dos gastos aluguer e
mantemento do seu local social entre os meses de xaneiro a outubro, situado na Rúa
Serafín Avendaño, 18 -interior, Oficinas 10-11, necesarios para o desenvolvemento das
actividades da entidade para este ano, en definitiva, para o fomento das mesmas.
2. Respectar a estrutura organizativa da Federación de Asociacións de Familiares de
Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES).
3. Colaborar na orientación, supervisión e avaliación das actividades realizadas.
Pola súa parte, o Concello está facultado para:
1. Obter a información e documentación que considere necesaria co fin de determinar o
cumprimento por parte da entidade, das actividades conveniadas, así como, a adecuación
do gasto ao valor de mercado.
2. Comprobar a adecuada xustificación, segundo o disposto no pacto oitavo, a correcta
execución e o cumprimento dos obxectivos marcados e da finalidade que determinou a
concesión ou goce da subvención e, no seu caso, liquidar as contías correspondentes en
concepto de axuda económica derivada da súa execución.
3. Esixir o reintegro das cantidades percibidas, así como, os intereses de demora, cando
proceda conforme ao art. 37 da LXS.
4. Acordar a imposición de sancións pola comisión de infraccións administrativas en materia
de subvencións tipificadas na normativa reguladora.
Terceiro.- En virtude del art. 19.2 LXS, esta subvención será compatible con calquera
outras subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra
administración ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos
internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta
comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, coa
presentación da xustificación da subvención outorgada.

S.ord. 29.06.17

En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá
superar, illadamente ou en concorrencia con outras, o da actividade subvencionada, suposto
no que se procederá na forma prevista nos artigos art. 37.3 da Lei Xeral de Subvencións e
34 do RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de
17 de novembro, Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o
contemplado para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade
subvencionada as actuacións ou elementos previstos, procederá a redución da subvención
na mesma proporción. A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse
no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada aos fondos recibidos.
Quinto.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución total ou
parcial das actividades obxecto do convenio. Queda fora deste concepto a contratación
daqueles gastos nos que teña que incorrer para a realización por si mesma da actividade
subvencionada.
Sexto.- A presente subvención está suxeita aos requisitos de publicidade recollidos no art.
18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, última modificación 20 de
maio de 2016.
Sétimo.- A entidade beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ao financiamento
municipal nas actividades subvencionadas, mediante a inserción do logotipo oficial do
Concello de Vigo en todo o material divulgativo que se edite ou publique ao respecto, con
posterioridade a sinatura do presente convenio. Así mesmo, colocarase, en lugar preferente
da sede social da entidade e locais onde se desenvolvan as actividades, un cartel
publicitario anunciando a colaboración pública do Concello de Vigo no financiamento das
actividades da asociación para o 2017.
Oitavo.- O pagamento da subvención realizarase logo de que o beneficiario xustifique a
realización do proxecto. A xustificación da subvención realizarase pola Federación de
Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES), mediante a
presentación dunha memoria final, coa súa correspondente conta xustificativa que acredite o
cumprimento total do obxecto e condicións do convenio. O prazo máximo para achegar esta
xustificación será o 3 de novembro de 2017.
A conta xustificativa da subvención outorgada conterá a seguinte documentación e
información:
a) Solicitude de abono da subvención.
b) Memoria descritiva das actuacións realizadas xustificativas do cumprimento das
condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas
e dos resultados obtidos, e nos que figurará, como mínimo e para cada unha delas, a
seguinte información:
1. Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado.
2. Datas e lugar de celebración.
3. Colectivo destinatario, número de beneficiarios e programación desenvolvida.
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4. Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do
curso, a identificación dos participantes e do monitor/a.
5. Actuacións realizadas.
6. Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e
publicidade relacionada coa actividade subvencionada.
7. No seu caso, memoria de prensa e comunicación.
8. No seu caso, rexistro fotográfico e/ou audiovisual.
9. Acreditar, mediante inserción, en lugar destacado, do logotipo oficial do Concello
de Vigo a difusión pública da colaboración municipal no financiamento.
c) Unha memoria económica, na que se relacionarán, de forma numerada e correlativa, os
gastos efectuados, con identificación do emisor/traballador, concepto dos gastos, CIF/NIF do
emisor/traballador, nº documento xustificativo, data do documento, Base factura/nómina, no
seu caso, IVE/IRPF, e importe total que se imputa á subvención. Así mesmo, riscarase cun
“x” diante do documento cuxo orixinal se achega, e reflectirase a suma total dos gastos
xustificados e a suma total dos documentos orixinais achegados, tendo presente que deben
xustificarse gastos por importe igual ou superior ao proxecto que serviu de base para a
concesión da subvención, e orixinais pola parte subvencionada, na forma prevista na Base
38.4 das Bases de Execución do Orzamento.
A parte do gasto do proxecto ou actividade non subvencionada xustificarase con copias de
facturas, podendo substituírse pola presentación dun balance que abarque a totalidade do
gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou actividade que foi
obxecto de subvención foi executada na súa totalidade, indicando a contía do seu custe
total.
d) Dos documentos xustificativos relacionados, achegaranse orixinais que deben cubrir,
como mínimo, o importe da subvención concedida, e ordenados correlativamente segundo o
número de orde asignado na relación numerada. Deberá terse en conta, con carácter xeral
e, no seu caso, que:
–

–
–

–
–

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

–
–
–

–

–

–

–

–

–

se ben a sinatura e selo da entidade emisora da factura non son circunstancias
especificadas na normativa de facturación como condición obrigatoria, dado o seu
carácter de elementos probatorios da orixinalidade e procedencia da factura, será
aconsellable que as facturas veñan asinadas e seladas polo provedor
no caso de facturas electrónicas, a autenticidade da orixe e a integridade do seu
contido, deben estar garantida por algún dos medios previstos legalmente (firma
electrónica, código de verificación...)
de conformidade co carácter finalista das subvención, non se admitirán facturas que
correspondan a conceptos non presupostados na memoria
as facturas deben emitirse a nome da entidade perceptora da subvención
cando unha entidade ou empresa emisora dunha factura estea exenta de IVE,
deberá achegar acreditación fidedigna da exención expedida polo órgano ou
administración competente
para considerar debidamente acreditados os custes salariais correspondentes a
gastos de persoal, deberán acompañarse copias do contrato de traballo, nóminas
correspondentes asinadas polo perceptor e pagadas, Modelo 111, de autoliquidación
de retencións e ingresos a conta do IRPF do trimestre correspondente, coas
respectivas acreditacións bancarias de pago, así como, tc2 (relación nominal de
traballadores) e tc1 (recibos de liquidación de cotizacións á Seguridade Social)
acompañados dos
correspondentes comprobantes de pago. Así mesmo,
achegarase fotocopia do contrato de traballo
as facturas ou minutas por prestación de servizos profesionais deberán conter os
mesmos elementos que os especificados para as facturas, e tratándose de persoas
físicas deberá constar nas mesmas a pertinente retención do IRPF, así como a
acreditación de que se practicou e liquidou ante a Axencia Estatal da Administración
Tributaria dita retención
non se considerarán gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan
susceptibles de recuperación ou compensación, caso no que, tratándose de facturas,
computaranse os gastos acreditados deducido o IVE
xustificaranse as retencións e ingresos a conta do IRPF, así como, o abono das
cotas da Seguridade Social, aínda que estas cantidades non sexan imputables á
subvención
cando se xustifiquen gastos de aluguer, Modelo 115 de autoliquidación de retencións
e ingresos a conta sobre determinadas rendas procedentes do arrendamento, así
como, fotocopia do contrato de arrendamento
cando se inclúan gastos de seguros, achegarase fotocopia do correspondente
contrato vixente durante o período subvencionado ou, no seu caso, recibo de
pagamento

e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia, acompañando as
correspondentes resolucións de concesión ou, no seu caso, declaración responsable de non
percepción doutras axudas para a mesma finalidade procedentes doutras administracións
ou entidades públicas ou privadas, nacionais, da Unión Europea ou de Organismo
Internacionais.
f) A beneficiaria deberá estar ao corrente no seu cumprimento coas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, e non ser debedora por resolución de procedencia de reintegro. Porén,
non será necesario presentar novas certificacións ao respecto se as obrantes no expediente
de concesión seguen vixentes conforme ao art. 23.3 do RLXS.
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g) Declaración responsable do representante legal da entidade receptora, acreditativa dos
seguintes extremos:
•
•
•
•

•

•

Da veracidade da información e da autenticidade da documentación achegadas.
Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á
actividade subvencionada.
Que foron abonados aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do
dereito que incorporan.
Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de
aplicación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención,
que foi practicada a pertinente retención, así como que a mesma foi declarada,
liquidada e ingresada na Axencia Estatal da Administración Tributaria.
Carta de pago do reintegro que proceda en supostos de remanentes non aplicados,
excesos obtidos sobre o custe de actividade subvencionada e o interese de demora
correspondente (artigos 19.3 e 37.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, e art. 17.3 e 33.3 la Lei 9/2007, de 13 xuño de subvencións de
Galicia).
No seu caso, de non dedución do IVE, cuxo importe, derivado dos gastos da axuda a
xustificar é asumido pola entidade beneficiaria ao non poder deducilo.

h) No caso de solicitar un anticipo, declaración responsable de non incorrer en ningunha das
prohibicións o situacións do art. 31.6 LSG.
i) Acreditarase a difusión pública do financiamento da Concellería de Parques, Xardíns,
Comercio, Participación Cidadá e Distritos, en cada unha das actividades para cuxa
realización se concede a presente subvención, segundo memoria de actividades achegada,
mediante a presenza destacada do logotipo oficial do Concello de Vigo, respectando en
todo momento a imaxe corporativa.
Noveno.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta
corrente número ES47 2080 03 4833 3040010551 (ABANCA).
Décimo.- Antes de proceder ao pago da subvención a entidade beneficiaria deberá 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.
Décimo primeiro.- Para facilitar a administración do convenio poderase tramitar un pago
anticipado de ata o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de fondos
con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo as
actividades obxecto do presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique o
destino dos fondos solicitados e a necesidades financeira dos mesmos. O 50% restante
aboarase logo da xustificación da totalidade do programa conveniado, tal e como se
establece na cláusula oitava deste convenio.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non
atoparse en ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e,
conforme ao artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
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De conformidade co art. 42 e ss. Do RD 887/06, neste caso, óptase por non esixir ningún
tipo de garantía á entidade beneficiaria, xa que se ten en conta tanto o carácter social da
actividade
subvencionada, como a traxectoria das anteriores colaboracións coa Federación de
Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES).
Décimo segundo.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a
natureza das actividades subvencionadas e se realicen no ano 2017, no período
comprendido entre o 01/01/17 e o 31/10/17.
Décimo terceiro.- A realización da actividade subvencionada, a súa axeitada xustificación e
o cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada
polos servizos da Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e
Distritos. O xefe do servizo de Participación e Atención Cidadá emitirá informe ao respecto
facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes
en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade
subvencionada.
Décimo cuarto.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa
requirida pola Concellaría de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos e
pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercicio das
súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo quinto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos do artigo 37 Lei Xeral de Subvencións.
Cando o incumprimento da actividade se traduza nunha diminución significativa do proxecto
subvencionado, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención,
procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o
reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo sexto.- En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e
imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei Xeral de Subvencións e, no seu caso,
Título IV da Lei de Subvencións de Galicia e da Lei 39/2015 de Procedemento
Administrativo Común das Administración Públicas para o exercicio da potestade
sancionadora.
Décimo sétimo.- A entidade beneficiaria está informada de que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais, de que a finalidade da súa
recollida é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do
presente convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado
cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais
actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso
subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
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Ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/02015, do 1 de
outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo
responsable do seu tratamento a Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación
Cidadá e Distritos.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante a Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos do
Concello de Vigo.
Décimo oitavo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola
Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño,
polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica
do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de
Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se
conteñen neste convenio; as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as
restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Décimo noveno.- A presente subvención se rexistrará na BDNS no momento da concesión
do convenio, conforme establece a Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e
no portal de transparencia do Concello de Vigo.
Vixésimo.- O presente convenio terá vixencia dende a a data da súa sinatura ata o 31 de
outubro de 2017, sen prexuízo do disposto para o prazo de xustificación e para o período de
imputación dos gastos subvencionables.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en
Vigo, ---- de ----------------- de 2017.

14(649).RECEPCIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DO «PERI IV-09 BAIXADA
A SAN ROQUE». EXPTE. 5032/401.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do 14/06/17, do secretario da
XMU, dáse conta da proposta do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo de data
22/06/17 (ses. ordinaria):
"Antecedentes:
O día 22.05.2017 a técnica de administración xeral da Oficina de Planeamento e Xestión
informa :
Con data 28.06.2004, o Pleno do Concello de Vigo adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
“Aprobar definitivamente o «PERI IV-09 Baixada a San Roque», na súa última versión, de
febreiro de 2003, redactado polo arquitecto D. José María Catalán Pérez de Lis e visado
polo COAG no 11.02.2003 e 15.10.2003, coa simultánea delimitación de polígono e fixación
do sistema de compensación para a súa execución (...)” (Ordenanzas publicadas no BOP n.º
162, do 23.08.2004).
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O día 27.06.2005, a Xunta de Goberno Local aprobou a constitución da xunta de
compensación do polígono único e en data 16.07.2007 aprobou definitivamente o proxecto
de compensación (exp. 4692/401).
Con data 17.09.2007, a Xunta de Goberno Local acordou aprobar definitivamente o proxecto
de urbanización do «PERI IV-09 Baixada a San Roque», elaborado polo arquitecto, D. José
María Catalán Pérez de Lis e con visado do COAG dos días 24.02.2006 e 31.07.2006,
condicionando a eficacia deste acordo ao depósito dunha garantía por importe do 20% do
orzamento de execución por contrata, no prazo que nel se sinala (exp. 4665/401).
O día 09.04.2008, a xunta de compensación constituíu aval con n.º de operación
200800016969 por importe de 1.389.764,56 €.
O 01.08.2015 asinouse o certificado final da dirección da obra.
O día 21.03.2016, tivo entrada no Rexistro xeral da XMU (doc. 160037349), o escrito
presentado por D. Celso Carid Ríal, actuando na súa condición de Presidente do Consello
Reitor da Xunta de Compensación do «PERI IV-09 Baixada a San Roque», polo que informa
da subsanación das deficiencias observadas pola OSPIO nas obras de urbanización e
solicita a súa recepción.
Obran no expediente os seguintes informes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Do Xefe dos Servizos Enerxéticos de data 23.03.2015, no que apunta a existencia de
deficiencias
Do enxeñeiro técnico industrial do servizo de Mobilidade e Seguridade do
12.11.2015, non observa deficiencias
Do departamento técnico de Aqualia de data 18.04.2016, non observa deficiencias
Do Xefe do Servizo de Limpeza de data 06.06.2016, non observa deficiencias
Do Coordinador Creación Red P.E. Pontevedra – Ourense de Telefónica de España,
S.A.U. de data 01.09.2015, favorable
Do Departamento Técnico de GasGalicia de data 16.06.2016, sobre cumprimento
dos requisitos técnicos
Do Delegado de Pontevedra de Unión Fenosa Distribución de data 09.02.2016, no
que apunta a existencia de deficiencias
Da enxeñeira técnico de obras públicas da OSPIO de datas 08.06.2016,
desfavorable, no que faise constar que: “(…) á vista dos informes recibidos e, ás
inspeccións realizadas, a urbanización está rematada en canto ás obras de
pavimentado, iluminación, saneamento e abastecemento se refiere. No entanto, tal
como se reflicte no informe da compañía eléctrica Fenosa non se completou a rede
de MT e de BT, e non se instalaron os Centros de Transformación (...)” e 30.11.2016
igualmente desfavorable e no que se detallan as actuacións necesarias, desde o
punto de vista eléctrico, para proceder á recepción das obras de urbanización.
Do enxeñeiro técnico de obras públicas dos Servizos Técnicos de data 07.07.2016
no que conclúe: “(…) Non procede negar a la Junta de Compensación la recepción
de las obras de urbanización en base a un informe de una compañía subministradora
de energía eléctrica en el que hace referencia a una provisión de un servicio de una
potencia “solicitada” pero no demandada en la actualidad y a la ejecución de unos
centros de transformación que non van a alimentar ninguna demanda (Doc
160057555)” e de data 23.01.2017 do seguinte tenor: “Después de analizar el
informe de la técnico de OSPIO de 30/11/2016, y el escrito presentado por el
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presidente de la junta de Compensación de 10/01/17 (doc 170002819), cabe
informar lo siguiente: -Las obras de urbanización del PERI IV-09 Bajada San Roque
están terminadas desde hace más de un año, incluso las del capítulo eléctrico. - Las
obras pendientes en el capítulo de electricidad (media tensión y baja tensión) que
menciona la técnico de OSPIO en su informe de 30/12/2016 hacen referencia a
planos que no son los del proyecto de urbanización aprobado, hacen referencia a
planos redactados por la compañía eléctrica que no han sido aprobados por esta
gerencia municipal de urbanismo. -Las obras de urbanización de un ámbito de
planeamiento de desarrollo pueden ser recibidas una vez terminadas,
independientemente de si en los solares resultantes se hayan iniciado obras de
edificación, por lo tanto no puede exigirse a la junta de compensación que, para la
recepción de la urbanización, ejecute obras en los solares privados, máxime si estos
implican que se deben ejecutar las edificaciones. -Este técnico no encuentra
inconveniente en que las obras de urbanización del PERI IV-09 Bajada San Roque
sean recibidas, tanto por haberse rematado las obras, como por haber sobrepasado
el plazo para tramitar su recepción”.
•

Do Xefe do Servizo de Montes, Parques e Xardíns de data 16.05.2017, non observa
deficiencias

Con datas 06.10.2016 e 10.01.2017, tiveron entrada no Rexistro xeral da XMU (doc.
160133151 e 170002819, respectivamente) os escritos presentados por D. Celso Carid Rial,
actuando en calidade de Presidente do Consello Reitor da xunta de compensación, no que
solicita que polo Concello se proceda a formalizar e documentar a recepción tácita das
obras urbanizadoras e o día 16.01.2017 presentou planos de fin de obra coa ubicación do
novo sifón executado a requirimento da OSPIO.
O día 16.02.2017, o Xefe de Urbanización e Infraestruturas emitiu informe no que conclúe o
seguinte: “Está reiteradamente acreditada la finalización de las obras de urbanización y su
puesta en funcionamiento, tanto por los informes de OSPIO, de la Gerencia de Urbanismo y
de los escritos presentados por la Junta de Compensación, a excepción de las unidades
eléctricas. Como he indicado con anterioridad, dichas unidades eléctricas solo tiene sentido
su ejecución material en el momento de la construcción de los edificios donde se alojarán
los transformadores, para los que se precisan, y nunca antes por innecesarias e inútiles.
Cuestión distinta es la repercusión que, dentro de las cuentas económicas de la Junta de
Compensación, tenga una variación del presupuesto incluido en el Proyecto de
Urbanización pero que en todo caso tendrán el mismo tratamiento que las que se hayan
producido con la lógica dinámica que toda urbanización lleva aparejada. Tampoco es objeto
de este informe entrar en cuestiones de índole jurídica, como la relativa a la sentencia del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Pontevedra dictada al hilo del P.O.
77/2012, y aportada por la Junta de Compensación en escrito de fecha 21/12/16 ( Nº Doc.
160171576 / Exp 1251/443). Es por tanto técnicamente asumible proceder a la recepción
solicitada por la Junta de Compensación de las obras de urbanización del PERI IV Bajada a
San Roque, por asumir que las mismas han alcanzado el mismo nivel de ejecución que el
resto de las que desarrollan similares operaciones urbanísticas en desarrollo del
planeamiento general”.

S.ord. 29.06.17

O día 22.05.2017, levantouse a acta de cesión das obras de urbanización obrante no
expediente á que foi convocada o Interventor municipal, pasándose o expediente á tax para
a súa tramitación.
FUNDAMENTOS LEGAIS OU CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
I. Normativa examinada.
– RDLex. 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
solo e rehabilitación urbana
– Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia e regulamentos de aplicación. LSG
– Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime xurídico das Administracións Públicas e
do procedemento administrativo común.
– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das
Administracións Públicas
– Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia.
– R.D.2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.
– R.D.Lex. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Contratos do Sector Público.
– R.D.1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de
Contratos das Admóns. Públicas.
– R.D.817/2009, do 8 de maio, polo que se aproba o Regulamento parcial da LCSP.
– Instrucción 1/2015 pola que se modifica a Instrucción 2/2012 e se aproba o Protocolo
de actuación para o seguimento e recepción das obras de urbanización do Concello
de Vigo (aprobada pola Xunta de Goberno Local o 22.10.2015, B.O.P nº 223, do
18.11.2015)
– PXOU-93. Expediente de subsanación de deficiencias na adaptación do PXOU de
Vigo de 1988 á LASGA (Lei 11/85, de 22 de agosto de adaptación do solo a Galicia.
A aprobación definitiva de dito PXOU 1993 foi publicada no DOG nº 87 o día
10/05/1993 e a súa normativa foi publicada no B.O.P nº 133, o 14 de xullo de 1993.
– Estatutos da XMU (A.D. versión refundida e consolidada Pleno do Concello de día
06.09.2010, BOP nº. 193, de día 06.10.2010)
II. Recepción das obras de urbanización.
De conformidade co disposto no artigo 96 da LSG, os proxectos de urbanización son
proxectos de obras que teñen por finalidade executar os servizos e dotacións establecidos
no planeamento e non poderán modificar as previsión do planeamento que desenrolan, sen
prexuízo de que podan efectuar as adaptacións exixidas pola execución material das obras,
respectando, en todo caso, as condicións de accesibilidade.
De acordo co disposto no artigo 96.5, segundo parágrafo, da LSG, nos sistemas de concerto
e compensación, en caso de que a Administración non resólvese expresamente sobre a
recepción das obras de urbanización no prazo de tres meses dende que se inste tal
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recepción acompañada de certificación expedida pola dirección técnica das obras,
entenderanse recibidas as mesmas.
No mesmo senso, o artigo 7.4, segundo parágrafo, do TRLS, establece que a terminación
das actuacións de urbanización producirase cando conclúan as obras urbanizadoras de
conformidade cos instrumentos que as lexitiman, téndose cumpridos os deberes e levantado
as cargas correspondentes. A terminación presumirase á recepción das obras pola
Administración ou, no seu defecto, ao termo do prazo no que debera terse producido a
recepción dende a solicitude acompañada de certificación expedida pola dirección técnica
das obras.
Ademais, de acordo co artigo 231.2 do Decreto 143/2016, as recepcións expresas deberán
formalizarse nunha acta de cesión das obras de urbanización.
En consecuencia, para o caso de que as obras de urbanización estivesen en condicións de
ser recibidas pola Administración no momento no que tivo lugar o seu ofrecemento
(21.03.2016 -doc. 160037349-), considerando o tempo transcorrido, teríase producido a súa
recepción tácita. Sen embargo, o informe do Xefe do Servizo de Montes, Parques e Xardíns
non se incorporou ata o día 16.05.2017, levantándose a continuación a acta de cesión das
obras o día 22.05.2017 que foi asinada polo Presidente da Xunta de Compensación e o Xefe
de Urbanización e Infraestruturas, e na que consta que sería elevada á Xunta de Goberno
Local para a súa aceptación, momento a partir do que poderían considerarse recibidas e
aceptadas as obras de urbanización, o que implicaría que tal recepción non tivo lugar de
forma tácita.
Como xa consta en reiterados informes da Oficina de Planeamento – Xestión, a decisión de
recepción das obras de urbanización é marcadamente técnica, pois a verificación da
conformidade das obras de urbanización co proxecto aprobado corresponde á OSPIO e ao
Servizo de Urbanización e Infraestruturas e, no senso exposto, o Xefe de Urbanización e
Infraestruturas expón a súa conformidade á recepción mediante informe de data 16.02.2017.
Considerando que para a recepción das obras urbanizadoras deberá acreditarse que éstas
se atopan rematadas e en bo estado e que son conformes co proxecto aprobado,
atopámonos ante comprobacións exclusivamente técnicas, se ben, xuridicamente cabe
advertir a existencia de informes desfavorables no expediente sen que, por razón da materia
e visto o carácter técnico destas comprobacións, proceda formular proposta xurídica
ningunha, correspondendo realizar a proposta, visto o sentido de tales informes, ao propio
Xefe de Urbanización e Infraestruturas, dando cumprimento ao disposto no artigo 172 do RD
2568/1986, do 28 de novembro.
III. Entidade urbanística de conservación
Segundo consta no apartado dispositivo terceiro do acordo plenario de data do 28.06.2004
polo que se aprobou definitivamente o «PERI IV-09 Baixada a San Roque»: “Deberá
constituírse unha entidade de conservación non momento da recepción das obras de
urbanización, nos termos esixidos no planeamento xeral e na lexislación vixente”. Este
apartado foi publicado no BOP n.º 162, do 23.08.2004.
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O día 16.03.2017, tivo entrada no Rexistro xeral da XMU (doc. 170040186) o escrito
presentado por D. Celso Carid Rial, actuando na representación invocada, solicitando a
adhesión ao modelo de estatutos xerais de entidade urbanística colaboradora aprobado polo
Concello de Vigo (exp. 5179/401). En tanto non se constitúa a nomeada entidade
urbanística de conservación será responsabilidade da xunta de compensación a
conservación e mantemento dos espazos obxecto deste deber de conservación.
IV. Cancelación de garantías
De acordo co disposto no artigo 96 da LSG, a garantía non será devolta ou cancelada ata
que, producida a recepción das obras, transcorrese un ano de garantía das obras. O
incumprimento polo promotor do sistema das obrigas de urbanización, incluso no prazo de
garantía, provocará a incautación por parte do municipio da garantía prestada para
satisfacer as responsabilidades derivadas da execución das obras de urbanización, sen
prexuízo da facultade que asiste ao municipio de dirixirse contra o promotor no caso de que
a garantía non resultase suficiente para atender as responsabilidades expostas.
Durante o prazo de garantía o promotor do sistema de actuación responderá de cantos
defectos e vicios de construcción sexan apreciados, debendo reparalos ou corrixilos.
V. Órgano competente para resolver.
De acordo co disposto no artigo 127.1.d) da Lei 7/1985, do 2 de abril, LRBRL, a
competencia correspóndelle á Xunta de Goberno Local a proposta do Consello da XMU.
A seguir o xefe de Urbanización e Infraestructuras co conforme do xerente de Urbanismo
formula a seguinte proposta de resolución:
Por canto antecede, proponse a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO: Prestar conformidade á acta de cesión asinada o día 22.05.2017 e recibir as
obras de urbanización do «PERI IV-09 Baixada a San Roque», segundo o proxecto de
urbanización definitivamente aprobado pola Xunta de Goberno Local o día 17.09.2007,
elaborado polo arquitecto D. José María Catalán Pérez de Lis e con visado do COAG dos
días 24.02.2006 e 31.07.2006, de acordo co informe do 16.02.2017 do Xefe de Urbanización
e Infraestruturas, comenzando dende a adopción deste acordo o prazo de garantía
normativamente establecido. A recepción enténdese sen prexuízo das accións que asistan á
Administración ou aos propietarios por danos derivados de vicios ocultos.
SEGUNDO: Comunicar á Xunta de Compensación que en tanto non se constitúa a entidade
urbanística de conservación será responsable do mantemento e conservación dos espazos
libres e zonas verdes públicas.
TERCEIRO: Notificar a presente á interesada, significándolle que contra á mesma cabe
interpoñer, alternativamente, recurso potestativo de reposición perante o órgano que a ditou
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no prazo dun (1) mes ou recurso contencioso-administrativo perante os Xulgados do
Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de dous (2) meses, contados desde o seguinte
ao da súa notificación, sen prexuízo do exercicio doutras accións que considere
conveniente. No caso de interpoñer recurso potestativo de reposición, non se poderá
interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou
se produza a desestimación por silenzo administrativo.
CUARTO: Dar traslado do presente acordo á oficina de Urbanización e Infraestruturas da
XMU, Patrimonio e Contratación, Estadística, Cultura, Parques e Xardíns, Electromecánicos,
Servizo de Limpeza, Mobilidade, Transporte e Seguridade, Oficina de Supervisión de
Proxectos e Inspección de Obras, Licenza de Obras e ás empresas: Aqualia, Unión Fenosa
Distribución, S.A., Telefónica, R Cable e Gas Galicia, para o seu coñecemento e efectos
oportunos."
Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
15(650).-

ROGOS E PREGUNTAS.

Non houbo ningunha intervención neste.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
dez minutos. Como secretaria dou fé.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez

S.ord. 29.06.17

