ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 13 de xullo de 2017

ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

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

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

Na Casa do Concello de Vigo, ás dez horas e corenta minutos do día trece de xullo
de dous mil dezasete e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero
Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como
Secretaria a concelleira, Sra. Alonso Suárez, constitúese a Xunta de Goberno Local
desta Corporación co obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa orde do
día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. Escariz Couso, e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(686).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión extraordinaria e urxente do
19 de xuño de 2017 e ordinaria e extraordinaria e urxente do 22 de xuño de 2017.
Deberán incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña
sinatura e maila do Sr.Alcalde–presidente.
.
2(687).PROPOSTA DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS, EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE DECORACIÓN DO ALUMEADO DO
NADAL. EXPTE. 4384/106.
Dáse conta do informe-proposta do 10/07/17, da secretaria da Mesa de
Contratación:
"A mesa de contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de 10 de xullo de 2017, realizou
entre outras, as seguintes actuacións:
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10.- Propostas de clasificación
a)

Procedemento aberto para a contratación dos servizos de decoración luminosa
do nadal (4.384-106)
“Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación e e dos informes de valoración
das proposicións presentadas, por unanimidade dos asistentes, proponse á Xunta de
Goberno local, na súa calidade de órgano de contratación (disposición adicional 2ª
TRLCSP), a adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación dos servizos
de decoración luminosa do nadal, para persoas con mobilidade reducida en dous
areais do concello de Vigo na seguinte orde descendente:
LICITADOR

TOTAL

1

ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. 88,6

2

CREACIONES LUMINOSAS, S.L. 35,35

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, ILUMINACIONES
XIMÉNEZ, 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 20 do prego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP).

4.

Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 21
do prego de cláusulas administrativas particulares”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
3(688).PROPOSTA DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS DO EXPEDIENTE
DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN DOS TRABALLOS TÉCNICOS
DERIVADOS DA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES E ESPECTÁCULOS NO
AUDITORIO MUNICIPAL DA CASA DO CONCELLO. EXPTE. 1165/330.
Dáse conta do informe-proposta do 10/07/17, da secretaria da Mesa de
Contratación:
"A mesa de contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de 10 de xullo de 2017, realizou
entre outras, as seguintes actuacións:
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10.- Propostas de clasificación
a) Procedemento aberto para a contratación do servizo de xestión dos traballos
técnicos derivados da programación de actividades e espectáculos no Auditorio
municipal da Casa do Concello (expediente 1.165-330)
“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 do servizo de
xestión dos traballos técnicos derivados da programación de actividades e
espectáculos no Auditorio municipal da Casa do Concello (1.165-330), na seguinte
orde descendente:
LICITADOR

TOTAL

1

SOLIMUSIC EVENTS, S.L.U.

95,00

2

EULEN, S.A.

78,37

3

PRODUCCIÓN E XESTIÓN
CULTURAL, S.L.

77,43

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, SOLIMUSIC EVENTS,
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 20 do prego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP).

4. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 21 do
prego de cláusulas administrativas particulares”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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4(689).PROPOSTA DE SUBVENCIÓN A FAVOR DA AGRUPACIÓN
VIGUESA DE ATLETISMO POLA ORGANIZACIÓN DO "GRAN PREMIO CIDADE
DE VIGO DE ATLETISMO". EXPTE. 16180/333.
Visto o informe xurídico do 28/06/17 e o informe de fiscalización do 03/07/17, dáse
conta do informe-proposta do 27/06/17, do director deportivo-xefe da ud.técnica,
conformado polo concelleiro-delegado de Deportes e polo concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda:
"Atendendo á instrución remitida polo Concelleiro de Deportes, dase inicio ó expediente de
subvención a favor da Agrupación Viguesa de atletismo ao obxecto de coadxuvar no
financiamento dos gastos xerados pola organización do evento de promoción do atletismo “Gran
Premio Cidade de Vigo de atletismo” que se vai celebrar na cidade de Vigo o 1 de xullo de 2017.
A AVA, é unha asociación privada con personalidade xurídica, capacidade de obrar, que
ten por obxecto o fomento e o impulso do atletismo, así como a participación en actividades e
competicións deportivas calquera que sexa o seu nivel oficiais, e sen ánimo de lucro.
Esta entidade ten un amplo bagaxe na cidade de Vigo, desenvolve un importante
proxecto deportivo e está considerada como unha das entidades de maior arraigo na cidade,
participando en diferentes competicións de categorías base a nivel provincial, autonómico e
nacional, o que a converte nun referente deportivo e social na cidade de Vigo.
A AVA ten previsto a organización do Gran Premio Cidade de Vigo de atletismo 2017,
referente no calendario atlético da cidade, atraendo a participación dos e das mellores atletas da
comunidade, e convertendo o proxecto nunha das citas atléticas anuais de maior importancia na
comunidade galega.
Este proxecto, ten entre os seus obxectivos impulsar a participación nas probas de
atletismo en pista desenvoltas nas instalacións municipais, potenciando un calendario atlético na
cidade que impulse e colabore co desenvolvemento desta modalidade.
Este evento, é unha das competicións máis arraigadas do atletismo galego, o que lle
confire un valor único e de carácter excepcional no ámbito do atletismo na cidade de Vigo, tendo
ademáis unha importante repercusión mediática e social de enorme valor.
O programa da competición inclúe carreiras de 100m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m,
lonxitude, triple e pértiga, lanzamentos. Esta gran cantidade de probas, engadida á necesidade
dos e das atletas de conseguir marcas mínimas para acudir ós campionatos oficiais de ámbito
internacional, motivará a participación de atletas de toda a xeografía nacional, así como os e as
mellores atletas de Galicia. Esta circunstancia provoca que o evento se converta, durante a súa
celebración, no foco de atención da modalidade, atraendo a atención dun gran número de
siareiros e supoñendo un espectáculo deportivo de enorme nivel competitivo e
espectacularidade, e cunha importante repercusión nos medios de comunicación.
Unha actuación moi relevante que a Agrupación Viguesa de Atletismo dinamiza
anualmente en relación ó fomento e promoción do atletismo en xeral, é a organización do evento
“Gran Premio cidade de Vigo de atletismo”, para o vindeiro día 1 de xullo de 2017.
Esta competición converterá á cidade de vigo durante a súa celebración no centro de
atención do atletismo a nivel autonómico, xa que nela participarán un elevadísimo número de
deportistas de toda a comunidade galega, outorgando ademáis á competición un enorme valor
competitivo.
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Na competición participarán máis de ao redor de 200 atletas nas diferentes probas, e se
estima que máis de 800 persoas acudirán ó que será un espectáculo deportivo de gran nivel e
competitividade.
A importancia deste evento de promoción radica ademais no impulso que supón para
unha modalidade históricamente moi arraigada na nosa comunidade en xeral, e na nosa cidade
en particular, na que tradicionalmente houbo unha gran afición a este deporte.
Tendo en conta estas cuestións e atendendo ás actuacións vinculadas co
desenvolvemento do proxecto deportivo, plantéase a presente proposta de resolución para a
adxudicación dunha subvención por importe de 7.000,00 euros ao obxecto de coadxuvar no
financiamento dos gastos xerados pola organización do evento de promoción “Gran Premio
Cidade de Vigo de atletismo 2017” o vindeiro 1 de xullo de 2017.
Tendo en conta estes criterios, atendendo á importancia que para a cidade de Vigo ten o
desenvolvemento de proxectos que poñan en valor o desenvolvemento de propostas deportivas
de interés xeral para a cidade de Vigo, como o Gran Premio Cidade de Vigo de atletismo,
obxecto da presente proposta de subvención; Considerando ademais que a Concellería de
Deportes ten entre os seus obxectivos potenciar a actividade deportiva desenvolvida polas
entidades na cidade de Vigo, e atendendo á solicitude de subvención remitida pola Agrupación
Viguesa de Atletismo, plantéase a presente proposta para a adxudicación dunha subvención por
importe de 7.000,00€ ao obxecto de coadxuvar no financiamento dos gastos xerados pola
organización da dito evento que se celebrará na cidade de Vigo o 1 de xullo de 2017.
As actuacións vinculadas con esta subvención catalóganse como de interese público e
social. Asemade a Agrupación Viguesa de Atletismo é a única entidade que dinamiza un proxecto
destas características tan particulares. Estas circunstancias xustifican que para o
desenvolvemento deste expediente, non resulte posible nin recomendable promover a
concorrencia, pola especificidade e exclusividade no obxecto das actuacións a subvencionar, o
cal xustifica a súa concesión directa. Na devandita actividade subvencionada, e na subvención
mesma, concorren singulares circunstancias de interese público e social, razóns excepcionais
que xustifican a concesión directa da subvención á Agrupación Viguesa de Atletismo, co
obxectivo de colaborar no financiamento dos gastos vinculados coa dinamización do proxecto.
Asemade, no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de
Vigo:
–Colaborar co ámbito de desenvolvemento da actividade físico-deportiva na cidade.
–Colaborar cos axentes deportivos no desenvolvemento de proxectos de interés deportivo na
cidade de Vigo.
–Promocionar o deporte de competición na cidade de Vigo.
–Colaborar con proxectos que poñan en valor modalidades de arraigo na cidade de Vigo.
–Optimizar os recursos que se destinan ó desenvolvemento da actividade físico-deportiva no
ámbito da cidade de Vigo.
A participación neste proxecto enmárcase dentro das competencias que teñen os
municipios conforme establece a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e
sostenibilidade de Administración Local, en concordancia co establecido na Lei 5/2004, do 27 de
maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro,
de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, que determina que o “Municipio,
para a xestión dos seus intereses e do ámbito das súas competencias, pode promover
actividades e prestar servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións
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da comunidade veciñal..” e que “...exercerá en todo caso como competencia propia, a
promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre”.
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, a resolución de concesión e, no seu caso, os convenios a
través dos cales se canalicen estas subvencións establecerán as condicións e compromisos
aplicables de conformidade co disposto nesta lei, para canalizar as subvencións que, con
carácter excepcional e por razóns de interese público, social, económico ou humanitario, ou
outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública se outorguen
directamente, plantéase a presente proposta co fin de regular os termos da concesión da
devandita subvención, cuxo obxecto é coadxuvar no financiamento dos gastos xerados pola
organización do proxecto de promoción do atletismo “Gran Premio Cidade de Vigo de atletismo
2017” que se ten previsto celebrar o vindeiro 1 de xullo de 2017.
A Agrupación Viguesa de Atletismo non está incursa en prohibición para ser beneficiaria
das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas obrigas
tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo,
segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm.
16180/333.
En base ás precedentes consideracións e ao interese deportivo e social que para a
cidade de Vigo representa o devandito proxecto da Agrupación Viguesa de Atletismo, o Concello
de Vigo e a dita entidade conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da
referida subvención.
A lexislación aplicable, para esta adxudicación de subvención, é a que sinala o artigo 5 la
LXS, que se refire o réxime xurídico das subvencións, do que resulta a seguinte normativa
configuradora do réxime xurídico destas subvencións: Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, co carácter básico e supletoria que resulta da súa disposición final primeira; a
normativa autonómica sobre subvencións Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia;
o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de
17 de novembro, xeral de subvencións, as vixentes Bases de execución do orzamento do
Concello de Vigo; as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de
dereito privado.
Así mesmo, será de aplicación o establecido na Lei 15/2014, de 16 de setembro, de
Racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa, que modifica o
contido da Base de datos Nacional de Subvencións (BDNS) que se contempla no apartado 20.2
da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos principios
recollidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e
bo goberno, que establece que o contido da información en materia de subvencións e axudas
públicas deber ser obxecto de publicación no portal de transparencia dos Concellos con
indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios, e que regula no apartado 20.8
o contido que se debe publicar a través do sistema Nacional de Publicidade das Subvencións, e
que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2016, e a 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, que regula o rexistro das convocatorias de subvencións e axudas públicas na
Base de Datos Nacional de Subvencións, que establece que “Naquelas subvencións ou axudas
públicas nas que non sexa preceptiva a convocatoria, o órgano concedente rexistrará na BDNS
os datos estructurados inmediatamente despois de que se publique a disposición reguladora se
se trata de subvencións ou axudas con destinatarios indeterminados, ou no momento da
concesión, no resto dos casos”.
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Esta subvención catalógase como de interese público social, polo que a súa concesión
se acolle no previsto no artigo 19, 4.c da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
tendo en conta que as actuacións previstas teñen interese publico e social, dada a súa natureza
de promoción dunha actividade físico-deportiva en concreto. Asemade a Agrupación Viguesa de
Atletismo é a única entidade da cidade que dinamiza un proxecto como ó do obxecto da
subvención proposta na cidade de Vigo, polo que a subvención se establece mediante unha
adxudicación directa, non existindo concorrencia ó tratarse dunha única entidade que dinamiza a
dita actividade.
O obxecto da presente proposta de subvención é coadxuvar no financiamento dos gastos
xerados pola organización do proxecto deportivo de promoción do atletismo “Gran Premio
Cidade de Vigo de atletismo 2017” que se ten previsto celebrar na cidade de Vigo o 1 de xullo de
2017, debido o interés que para a cidade de Vigo teñen proxectos deportivos como o de
referencia.
Esta axuda non ten ningunha incompatibilidade con outras axudas ou subvencións
solicitadas ou concedidas procedentes de outras administracións ou entes públicos ou privados.
A Agrupación Viguesa de Atletismo presentou unha memoria xustificativa, onde figuran
relacionadas as actividades vinculadas co desenvolvemento do proxecto deportivo “Gran Premio
Cidade de Vigo de atletismo 2017” e o destino previsto da subvención.
A concesión da subvención implica a aceptación por parte da Agrupación Viguesa de
Atletismo das obrigas sinaladas no dito artigo 11 da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.
O Concello de Vigo a través dos seus servizos municipais, comprobará o correcto
desenvolvemento do proxecto para o que se propón a adxudicación da subvención e o
cumprimento da finalidade que a determina.
O Técnico responsable do servizo de Deportes do Concello de Vigo, encargado do
seguimento do presente expediente, emitirá un informe no que constatará a adecuada
xustificación da subvención, e o cumprimento da finalidade que a determina.
A beneficiaria, deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se propón a
subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto presentará unha conta xustificativa
conformada na que constate a declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos
por importe da subvención acadada; os xustificantes dos gastos incorridos con facturas ou
documentos de valor probatorio equivalente e o importe, procedencia e aplicación dos fondos
propios e outras subvencións ou recursos que financiaran tamén a actividade subvencionada.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con
copias de facturas polo resto do orzamento. Se poderá substituír a presentación de copias de
facturas polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun balance
que abarque a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa
ou actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total
foi de ….. euros.
A documentación da conta xustificativa conformada incluirá unha relación de tódolos
xustificantes dos gastos incorridos por importe da subvención acadada coas seguintes
especificidades:
–Que os xustificantes de gasto incluídos na conta xustificativa foron aplicados ás
actividades subvencionadas.
–Que no caso de que os gastos presentados constitúan rendementos incluídos no
ámbito de aplicación do imposto sobre as Rendas das Persoas Físicas ou
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Xurídicas e suxeito a Retención, que ésta foi practicada, así como que foi
declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal da Administración Tributaria.
–Que a entidade beneficiaria está ao corrente no cumprimento das súas obrigas
tributaras e coa Seguridade Social.
–Manifestación doutros ingresos ou subvencións que financiaran o proxecto
subvencionado con indicación do seu importe e procedencia.
–A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada
e con copias de facturas polo resto do orzamento. Se poderá substituír a
presentación de copias de facturas polo gasto do proxecto ou actividade non
subvencionada pola presentación dun balance que abarque a totalidade do gasto
ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou actividade que foi
obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total foi de
….. euros.
–Xustificantes acreditativos dos gastos vinculados co obxecto desta subvención polo
importe subvencionado:
1. Facturas orixinais polo importe da subvención adxudicada, que recollan o número
de CIF, a data, o número de factura e o IVE; neste sentido non se admitirán
facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as condicións
previstas no do RD 1.619/2012, de 30 de novembro polo que se aproba o
regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se
computará o gasto acreditado, deducindo o IVE, salvo que xustifique que está
exenta de IVE, os xustificantes corresponderán ós gastos vinculados
directamente ó obxecto da subvención.
2. Cando a entidade solicitante demande a devolución do orixinal presentado para a
xustificación da subvención, solicitará a través da unidade xestora da tramitación
administrativa do expediente o estampillado (art. 73 do regulamento da Lei
38/2003 LXS) da factura orixinal indicando no mesmo o motivo da subvención,
así como si o importe do xustificante impútase total o parcialmente á subvención
recibida, indicándose neste caso o importe exacto que resulte afectado pola
subvención. Posteriormente incorporará o expediente copia do xustificante
orixinal estampillado e a unidade administrativa procederá a devolución do
orixinal.
3. En xeral os documentos xustificativos corresponderanse con gastos vinculados
de forma directa co obxecto desta subvención, admitíndose aqueles nos que non
conste de forma expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade á
finalización do proceso de xustificación.
Por todo o exposto, previo informe da Intervención do Concello de Vigo, proponse á Xunta de
Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO: Aprobar o texto da resolución proposta a favor da Agrupación Viguesa de Atletismo,
co CIF: G36645109, para a concesión dunha subvención co obxecto de coadxuvar no
financiamento dos gastos vinculados co desenvolvemento do proxecto de promoción do
atletismo “Gran Premio Cidade de Vigo de atletismo 2017” que se vai celebrar na cidade de Vigo
o 1 de xullo de 2017, de acordo cos condicionantes establecidos na propia resolución:
a) O obxecto da presente proposta de subvención é coadxuvar no financiamento dos
gastos vinculados co desenvolvemento do proxecto deportivo de promoción do atletismo
“Gran Premio Cidade de Vigo de atletismo” que se vai celebrar na cidade de Vigo o 1 de
xullo de 2017.
b) A lexislación aplicable, para esta adxudicación de subvención, é a que sinala o artigo 5
la LXS, que se refire o réxime xurídico das subvencións, do que resulta a seguinte
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normativa configuradora do réxime xurídico destas subvencións: Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, co carácter básico e supletoria que resulta da súa
disposición final primeira; a normativa autonómica sobre subvencións Lei 9/2007 do 13
de xuño, de subvencións de Galicia; o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que
se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, as
vixentes Bases de execución do orzamento do Concello de Vigo; as restantes normas de
dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo, será de aplicación o establecido na Lei 15/2014, de 16 de setembro,
de Racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa, que
modifica o contido da Base de datos Nacional de Subvencións (BDNS) que se contempla
no apartado 20.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en
aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia,
acceso á información pública e bo goberno, que establece que o contido da información
en materia de subvencións e axudas públicas deber ser obxecto de publicación no portal
de transparencia dos Concellos con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e
beneficiarios, e que regula no apartado 20.8 o contido que se debe publicar a través do
sistema Nacional de Publicidade das Subvencións, e que entrou en vigor o 1 de xaneiro
de 2016, e a 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, que regula o rexistro das convocatorias de subvencións e axudas públicas
na Base de Datos Nacional de Subvencións, que establece que “Naquelas subvencións
ou axudas públicas nas que non sexa preceptiva a convocatoria, o órgano concedente
rexistrará na BDNS os datos estructurados inmediatamente despois de que se publique
a disposición reguladora se se trata de subvencións ou axudas con destinatarios
indeterminados, ou no momento da concesión, no resto dos casos”.
c) Esta subvención catalógase como de interese público social, polo que a súa concesión
se acolle no previsto no artigo 19, 4.c da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, tendo en conta que as actuacións previstas teñen interese publico e social, dada
a súa natureza de promoción dunha actividade físico-deportiva en concreto. Asemade a
Agrupación Viguesa de Atletismo é a única entidade da cidade que dinamiza un proxecto
como ó do obxecto da subvención proposta na cidade de Vigo, polo que a subvención se
establece mediante unha adxudicación directa, non existindo concorrencia ó tratarse
dunha única entidade que dinamiza a dita actividade.
d) Esta axuda non ten ningunha incompatibilidade con outras axudas ou subvencións
solicitadas ou concedidas procedentes de outras administracións ou entes públicos ou
privados.
e) Que a Agrupación Viguesa de Atletismo non está incursa en prohibición para ser
beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao
corrente das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas
pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e
certificacións que figuran no expediente núm. 16180/333.
f) A beneficiaria terá a obriga de presentar a documentación para a xustificación da
subvención, no prazo comprendido entre a aprobación do expediente pola Xunta de
Goberno Local e como máximo ata tres meses da finalización do evento subvencionado.
A beneficiaria, deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se propón a
subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto presentará unha conta xustificativa
conformada na que constate a declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos
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por importe da subvención acadada; os xustificantes dos gastos incorridos con facturas ou
documentos de valor probatorio equivalente e o importe, procedencia e aplicación dos fondos
propios e outras subvencións ou recursos que financiaran tamén a actividade subvencionada.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con
copias de facturas polo resto do orzamento. Se poderá substituír a presentación de copias de
facturas polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun balance
que abarque a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa
ou actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total
foi de ….. euros.
A documentación da conta xustificativa conformada incluirá unha relación de tódolos
xustificantes dos gastos incorridos por importe da subvención acadada coas seguintes
especificidades:
Que os xustificantes de gasto incluídos na conta xustificativa foron aplicados
ás actividades subvencionadas.
• Que no caso de que os gastos presentados constitúan rendementos
incluídos no ámbito de aplicación do imposto sobre as Rendas das Persoas
Físicas ou Xurídicas e suxeito a Retención, que esta foi practicada, así como
que foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal da Administración
Tributaria.
• Que a entidade beneficiaria está ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributaras e coa Seguridade Social.
• Manifestación doutros ingresos ou subvencións que financiaran o proxecto
subvencionado con indicación do seu importe e procedencia.
• A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte
subvencionada e con copias de facturas polo resto do orzamento. Se poderá
substituír a presentación de copias de facturas polo gasto do proxecto ou
actividade non subvencionada pola presentación dun balance que abarque a
totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o
programa ou actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa
totalidade e o seu custo total foi de ….. euros.
• Xustificantes acreditativos dos gastos vinculados co obxecto desta
subvención polo importe subvencionado:
1. Facturas orixinais polo importe da subvención adxudicada, que recollan o número de CIF,
a data, o número de factura e o IVE; neste sentido non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as condicións previstas no do
RD 1.619/2012, de 30 de novembro polo que se aproba o regulamento polo que se
regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se computará o gasto acreditado,
deducindo o IVE, salvo que xustifique que está exenta de IVE, os xustificantes
corresponderán ós gastos vinculados directamente ó obxecto da subvención.
2. Cando a entidade solicitante demande a devolución do orixinal presentado para a
xustificación da subvención, solicitará a través da unidade xestora da tramitación
administrativa do expediente o estampillado (art. 73 do regulamento da Lei 38/2003 LXS)
da factura orixinal indicando no mesmo o motivo da subvención, así como si o importe do
xustificante impútase total o parcialmente á subvención recibida, indicándose neste caso
o importe exacto que resulte afectado pola subvención. Posteriormente incorporará o
expediente copia do xustificante orixinal estampillado e a unidade administrativa
procederá a devolución do orixinal.
3. En xeral os documentos xustificativos corresponderanse con gastos vinculados de forma
directa co obxecto desta subvención, admitíndose aqueles nos que non conste de forma
expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade á finalización do proceso de
xustificación.
•
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g) As causas de reintegro da subvención serán as que se determinan no artigo 33 da lei
9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
h) Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención 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, de 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
i) A beneficiaria está informada 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 da presente resolución, 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.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo
responsable do seu tratamento a Concellería de Deportes.
j) En canto a subcontratación das actividades subvencionadas, a presente resolución
autoriza as mesmas conforme ao establecido no artigo 27 da LSG.
SEGUNDA: Autorizar e dispoñer o gasto polo importe de 7.000,00 € a favor da Agrupación
Viguesa de Atletismo, co CIF: G36645109, con enderezo social na Rúa Benito Castro Nogueira,
en Vigo, con cargo á partida 3410.489.00.01, en concepto de subvención para coadxuvar no
financiamento dos gastos xerados pola organización do Proxecto deportivo Gran Premio Cidade
de Vigo de atletismo que se vai celebrar na cidade de Vigo o 1 de xullo de 2017.

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

5(690).PROPOSTA DE ADHESIÓN DO CONCELLO DE VIGO AO
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS
ENTIDADES XESTORAS DO SIX DE RESÍDUOS DE PILAS E ACUMULADORES
(RPA). EXPTE. 3949/252.
Visto o informe xurídico do 21/06/17 e o informe de Intervención do 30/06/17, dáse
conta do informe-proposta do 22/06/17, do xefe do servizo de Limpeza, conformado
polo xefe do servizo Xurídico-Servizos Xerais e polo concelleiro-delegado de área:
"No informe do Xefe do Servizo de limpeza de data 20/06/2017 indícase que o pasado 1 de
agosto do 2012 asinouse o Convenio Marco de Colaboración entre a Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia e as Entidades Xestoras dos Sistemas Integrados de
Xestión de Residuos de Pilas e Acumuladores (RPA), establecendo deste xeito os
mecanismos para levar a cabo unha correcta xestión deste tipo de residuos nos concellos
galegos.
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O día 10 de outubro do 2012 recibiuse no Rexistro Xeral do Concello de Vigo copia do
Convenio Marco referido no parágrafo anterior, xunto cun modelo de documeto de adhesión
que deberá ser remitido á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, no caso de
que este Concello teña interés en adherirse ao Convenio Marco.
O día 23 de xuño do presente ano recibiuse no Rexistro Xeral do Concello de Vigo
recordatorio para a adhesión ao Convenio Marco de residuos de pilas e acumuladores (RPA)
co fin de realizar a xestión dos residuos descritos.
Procede indicar que o convenio contampla a adhesión voluntaria das Entidades Locais ou
ben a suscripción de acordos particulares coas entidades xestoras dos SIX de RPA. Para o
Concello de Vigo considérase máis conveniente a adhesión ao Convenio Marco por canto as
obrigas e dereitos que figuran nese texto son adecuadas e suficientes para o servizo
prestado na cidade. Ademais tamén se contempla no Convenio a posibilidade de que o
Concello efectúe a recollida destes residuos con medios propios, polo que tal como se
argumentará más adiante deste informe, o Concello xa dispón deste servizo, interesando a
adhesión na denominada “Modalidade A”.
Conforme á cláusula terceira do Convenio, as entidades Xestoras dos Sistemas Integrrados
de Xestión deste tipo de residuos están obrigadas a recoller os residuos depositados nas
instalacións de almacenamento temporal establecidas polas Entidade Locais. No caso do
Concello de Vigo, este almacenamento temporal estableceuse no Camiño do Caramuxo nº
65.
Neste momento o Concello de Vigo non está percibindo contraprestación económica polo
custe que supón esta recollida diferenciada, que conforme se contempla no punto 5 da
clausula terceira do Convenio Marco, serán os SIX's autorizados os que transfiran ás
Entidades Locais da Comunidade Autónoma de Galicia adheridas a ese convenio, as
cantidades que correspondan segundo o indicado no Anexo IV.
No Anexo IV do Convenio Marco quedan establecidas as relacións e obrigas económicas
entre as Entidades Locais e as entidades Xestoras dos SIX's en Galicia, polo que éstes
pagarán un importe fixo por tonelada de RPA's xestionada, en compensación polos custos
asumidos por aquelas, e que serán facturadas polas Entidade Locais ás entidades xestoras
dos SIX's a través da Oficina de Coordinación.
No Anexo VI do Convenio Marco establécense as condicións mínimas esixibles na entrega,
recepción e recollida dos residuos nos puntos de recollida municipal (PRM).
Na clausula quinta do Convenio Marco establécense os seguintes compromisos que
adquiren os Entes Locais ao adherirse ao presente convenio:
1.- Facerse cargo da recollida selectiva dos RPA's nos puntos de recollida selectiva (PRS)
ata o punto de recollida municipal (PRM).
2.- Adoptar as medidas necesarias para facilitar a efectiva implantación dos SIX de RPA
asinantes do Convenio Marco.
3.- Colaborar en campañas de concienciación social no seu ámbito territorial.
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4.- Autorizar ás entidades xestoras dos SIX de RPA a desenvolver, no seu ámbito, as
actuacións inherentes á correcta xestión destes residuos.
O Concello de Vigo ten resolto o primeiro punto a través da Empresa Concesionaria do
servizo de contenerización, recollida e transporte a recicladores autorizados dos Residuos
Sólidos Urbáns reciclables no temo municipal de Vigo, VIGO RECICLA U.T.E., que xa está
realizando este servizo.
Os puntos 2, 3 e 4 non entrañan dificultade para este Concello, polo que se poden aceptar
literalmente.
O feito de dispoñer actualmente no Concello de Vigo dunha empresa concesionaria que
realiza o servizo de contenerización, recollida e transporte dos residuos de pilas e
acumuladores, xustifica a adhesión ao convenio Marco segundo a “Modalidade A” que
literlmente di:
“A Entidade Local seguerá coordinando e sufragando a recollida selectiva dos RPA portátiles
xerados no seu municipio, responsabilizándose integramente da súa xestión e
financiamento, ata os puntos de recollida municipal PRM, nos cales poñerá a disposición
dos SIX, os RPA recollidos. A entidade local será compensada economicamente pola
contenerización, recollida, transporte (dende os puntos de recollida selectiva, PRS, dos
residuos ata o punto de recollida municipal, PRM) e almacenamento temporal, en concepto
de curso económico desas operacións, tendo en conta àra a súa cuantificación o establecido
no anexo IV do presente Convenio Marco”
Conforme ao anterior e dado que todos os compromisos que debe asumir o Concello de
Vigo son realizables sin custe adicional para esta Administración, e que a adhesión ao
Convenio Marco supón o pago ao Concello de Vigo por parte dos SIX's de RPA's dos
importes que resulten da aplicación do Anexo IV do documento, e que repercutirán nun
mellor servizo para os cidadáns, procede solicitar a adhesión do Concello de Vigo ao
Convenio Marco de colaboración entre a Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia e as entidades Xestoras dos Sistemas Integrados de Xestión de Residuos de Pilas e
Acumuladores (RPA's) conforme ao modelo incluido como Anexo 1 do devandito convenio:
MODELO DE DOCUMENTO DE ADHESiÓN DAS ENTIDADES LOCAIS AO CONVENIO
MARCO DE COLABORACiÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E AS ENTIDADES
XESTORAS DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE XESTIÓN (SIX) DE RESIDUOS DE PILAS
E ACUMULADORES
Visto que o artigo 8.3 do Real Decreto 106/2008, do 1 de febreiro, sobre Pilas e
Acumuladores e a Xestión Ambiental dos seus Residuos, prevé a participación das
Entidades Locais nos SIX de RPA, mediante a adhesión ao Convenio Marco asinado entre a
Comunidade Autónoma e as entidades xestoras dos SIX de RPA.
Mediante o presente escrito, solicitamos a adhesión ao Convenio Marco de colaboración
entre a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades xestoras
dos sistemas integrados de xestión (SIX) de residuos de pilas e acumuladores, co fin de
garantir o cumprimento do Real Decreto 106/2008, da 1 de febreiro, sobre pilas e
acumuladores e a xestión ambiental dos seus residuos.
Que, de conformidade co previsto no artigo 10.4 do RO 106/2008 no referente á posta en
funcionamento dun servizo de recollida selectiva dos RPA portátiles a través dalgunha das
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modalidades contempladas no citado artigo do RO 106/2008, e en particular, a través dun
Sistema Público de Xestión (en diante, SPX), nos termos que establece a lexislación en
materia de réxime local e se é o caso, das respectivas ordenanzas. Neste sentido:
Disponse dun SPX
A continuación, solicitase a adhesión ao presente Convenio, na
Modalidade A.
Atentamente,
En Vigo a ___de _____ de 20__
O Xefe do servizo xurídico de servizos xerais con data 21/06/2017 informou favorablemente
o expediente, polo que previo o informe de fiscalización
PROPONSE á Xunta de Goberno Local que adopte o seguinte ACORDO:
1. Solicitar a adhesión do Concello de Vigo ao Convenio Marco de colaboración entre a
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades Xestoras
dos Sistemas Integrados de Xestión de Residuos de Pilas e Acumuladores (RPA's)
conforme ao seguinte modelo:
Anexo 1:
MODELO DE DOCUMENTO DE ADHESiÓN DAS ENTIDADES LOCAIS AO CONVENIO
MARCO DE COLABORACiÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E AS ENTIDADES
XESTORAS DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE XESTIÓN (SIX) DE RESIDUOS DE PILAS
E ACUMULADORES
Visto que o artigo 8.3 do Real Decreto 106/2008, do 1 de febreiro, sobre Pilas e
Acumuladores e a Xestión Ambiental dos seus Residuos, prevé a participación das
Entidades Locais nos SIX de RPA, mediante a adhesión ao Convenio Marco asinado entre a
Comunidade Autónoma e as entidades xestoras dos SIX de RPA.
Mediante o presente escrito, solicitamos a adhesión ao Convenio Marco de colaboración
entre a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades xestoras
dos sistemas integrados de xestión (SIX) de residuos de pilas e acumuladores, co fin de
garantir o cumprimento do Real Decreto 106/2008, da 1 de febreiro, sobre pilas e
acumuladores e a xestión ambiental dos seus residuos.
Que, de conformidade co previsto no artigo 10.4 do RO 106/2008 no referente á posta en
funcionamento dun servizo de recollida selectiva dos RPA portátiles a través dalgunha das
modalidades contempladas no citado artigo do RO 106/2008, e en particular, a través dun
Sistema Público de Xestión (en diante, SPX), nos termos que establece a lexislación en
materia de réxime local e se é o caso, das respectivas ordenanzas. Neste sentido:
Disponse dun SPX
A continuación, solicitase a adhesión ao presente Convenio, na
Modalidade A.
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Atentamente,
En Vigo a ____de ____ de 20___
2. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para que asine o documento de adhesión.
3. Dar conta ao Pleno do Concello de Vigo do contido do presente acordo."

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

6(691).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
"ASOCIACIÓN GALLEGA DE AMIGOS DEL ROCÍO DE VIGO". ANO 2017.
EXPTE. 7603/320.
Visto o informe xurídico do 27/06/17 e o informe de fiscalización do 03/07/17, dáse
conta do informe-proposta do 23/06/17, do xefe do servizo, conformado polo
concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda e polo concelleiro-de Participación
Cidadá:
"ANTECEDENTES
Con data de entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo do 06/06/2017, Dª María Cecilia
Álvarez Carrera, en calidade de presidenta da Asociación Gallega de Amigos del Rocío de
Vigo (CIF: G-36820637), achegou, a través do documento co núm. 170080767 de entrada
no Rexistro Xeral, a solicitude de celebración dun convenio de colaboración co Concello de
Vigo, para o financiamento dos gastos de mantemento e aluguer do seu local social,
necesarios para o desenvolvemento das actividades da entidade para o ano 2017,en
concreto para as levadas a cabo entre o 01/01/2017 e o 31/10/2017. Solicitando unha
achega económica de 5.000,00 €.
Segundo certificación da secretaria da entidade, de data 14/03/2017 e conforme ao art. 32
dos seus Estatutos, será a presidenta, María Cecilia Álvarez Carrera, a persoa responsable
de “representar á Asociación perante calquera organismo público ou privado” polo tanto para
a sinatura do convenio.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
COMPETENCIA MUNICIPAL NA MATERIA
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
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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 coadxudar 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.
2.
3.
4.

Ano 2016: Expte. Núm. 7347/320
Ano 2014: Expte. Núm. 6746/320
Ano 2013:Expte. Núm. 6302/320
Ano 2012: Expte. Núm. 5787/320

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.
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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 4800001 “Convenio
Asociación Gallega Amigos del Rocío”, cunha dotación de 5.000,00 €.
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.
Polo que se refire á beneficiaria, consultado o arquivo do servizo de Participación Cidadá, a
Asociación Gallega Amigos del Rocío de Vigo, figura inscrita no Rexistro Municipal de
Asociacións (RMA) co nº 889/04, segundo Decreto de Alcaldía de data 08/10/04.
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 “Asociación Gallega Amigos del
Rocío de Vigo” para subvencionar os gastos de mantemento e aluguer do local social,
necesarios para levar a cabo as actividades sociocomunitarias, sociosanitarias, culturais e
formativas, programadas pola entidade para o período comprendido entre o 01/01/17 e o
31/10/17, en definitiva, para o fomento das súas actividades.
Segundo recolle os arts. 5 dos Estatutos da “Asociación Gallega de Amigos del Rocío de
Vigo”, entre os fins e actividades da entidade, de interese para a cidadanía viguesa,
encóntranse:
✔ Humanitarios: axudas a nivel local, nacional e internacional
✔ Culturais: conferencias, cursos, excursións, exposicións, festas, concertos do coro,
visitas culturais, ...
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✔ Festivais benéficos
✔ Relixiosos: misas rocieras, novenas, excursións ao Rocío...
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
O vixente exercicio presupostario (2017) que foi aprobado polo Pleno xeral, en sesión
ordinaria do 27/12/2016,
inclúe expresamente a partida 9240 4800001 “Convenio
Asociación Gallega Amigos del Rocío de Vigo”, cunha dotación de 5.000,00 €.
DOCUMENTACIÓN
A Asociación Gallega Amigos del Rocío de Vigo, 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 02/06/17
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de data 02/06/16
Seguridade Social, de data 06/06/17
Concello de Vigo, de data 07/04/17

2. Declaración responsable da presidenta da entidade, de data 14/03/17, 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. Orzamento de gastos e ingresos previstos para facer fronte as 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 (01/01/17-31/10/17)
I.R.P.F. Aluguer

367,29 €

I.R.P.F. Asesoría

80,00 €

Aluguer

2.191,30 €

Auga

275,00 €

Luz

230,00 €

Contribución

183,00 €

Seguro

95,99 €

Material oficina

362,00 €

Agasallos

438,00 €

Pequenos arranxos

140,00 €

Curso

500,00 €

Varios

200,00 €

TOTAL

5.062,58 €

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
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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 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 ES 94 2080 0531 103040008569 (ABANCA), segundo código de conta cliente de
data 10/05/2017, emitido pola entidade bancaria.
NOTIFICACIÓN E PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN
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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 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 o gasto por importe de 5.000 € (cinco mil euros), con cargo á
partida presupostaria nominativa nº 9240.4800001, denominada “Convenio Asociación
Gallega de Amigos del Rocío de Vigo”, incluída no vixente orzamento municipal.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo (CIF.- G-36820637), cuxo obxecto é o
fomento das actividades programadas pola entidade para o período comprendido entre o
01/01/17 e o 31/10/17, mediante a colaboración do Concello no financiamento dos gastos de
mantemento e aluguer necesarios para o seu desenvolvemento e, en consecuencia, coa
sinatura do mesmo, CONDECER á referida entidade, unha subvención de 5.000 € (cinco mil
euros).
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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
GALLEGA DE AMIGOS DEL ROCÍO DE VIGO, PARA AXUDAR AO FINANCIAMENTO DOS
GASTOS DE MANTEMENTO E ALUGUEIRO DO LOCAL SOCIAL, NECESARIOS PARA O
DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE PARA O ANO 2017
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, Dª María Cecilia Álvarez Carrera, con DNI 36172555-H, en calidade de presidenta
da Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo (CIF: G-36820637), con domicilio social na
Rúa Colombia, nº 17- baixo, de Vigo, en nome e representación da mesma, segundo resulta da
certificación incorporada ao expte. 7603/320.
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, humanitarias veciñais, festivas, culturais, educativas, formativas, sanitarias etc.,
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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, dentro das medidas de fomento e apoio humanitario e benéfico,
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, benéficos, educativos, formativos..., sendo a Asociación Gallega
de Amigos del Rocío de Vigo unha das máis importantes asociacións neste ámbito.
III.- Que a entidade Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo, de conformidade cos arts.
2 e 3 dos seus Estatutos, asume entre os seus fins e actividades, todos eles de interese para a
cidadanía viguesa, os seguintes:
✔
✔
✔
✔

Humanitarios: axudas a nivel local, nacional e internacional
Culturais: conferencias, cursos, excursións, exposicións, festas, concertos do coro,
visitas culturais, ...
Festivais benéficos
Relixiosos: misas rocieiras, novenas, excursións ao Rocío...

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 08/04/97, a
Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo atópase inscrita no Rexistro Municipal de
entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vigo co número 515/97.
V.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo leve a
cabo os seus proxectos e actividades planificadas para o ano 2017, segundo memoria
achegada, que constitúen o obxecto do presente convenio e o seu fin social, axudando
economicamente ao financiamento dos gastos de mantemento e aluguer do local social, situado
na Rúa Colombia, 17- baixo realizados entre os meses de xaneiro a outubro e necesarios para o
seu desenvolvemento.
VI.- Que o Concello de Vigo prevé, no seu vixente orzamento municipal, aprobado polo Pleno
Xeral en sesión ordinaria do 27/12/2016, a partida orzamentaria nº 9240.4800001, denominada
“Convenio Asociación Gallega Amigos del Rocío de Vigo”, nominativa a favor da entidade, cun
unha asignación presupostaria de 5.000,00 €.
VII.- As actividades programadas pola Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo para o
2017, que fundamentan a concesión da subvención para o financiamento dos gastos de
mantemento do local da entidade situado na Rúa Colombia, 17- baixo, son, segundo proxecto
incorporado ao expediente, as seguintes:

S.ord.13.07.17

PROGRAMA ACTIVIDADES 2017

Obxectivos e metas

- desenvolvemento de actividades socioeduativas
- estimulación cognitiva
- mellora das habilidade mentais
- favorecer a comunicación e relacións sociais
- mellora coordinación, condición física e a mobilidade articular

Cursos

- percusión e canto tradicional galego
- baile de sevillanas
- vainicas, calceta e ganchillo
- bolillos, bordado e frivolité

Outras

- excursións
- coro rociero “Virxen do Rocío”
- xogos de mesa
- reunións e charlas coloquio
- exposicións

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 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 entidade programadas para o ano 2017, cuxa contía total segundo orzamento de
gastos achegado, é o que se reflicte a seguir:
ORZAMENTO DE GASTOS DE MANTEMENTO (01/01/17-31/10/17)
I.R.P.F. Aluguer

367,29 €

I.R.P.F. Asesoría

80,00 €

Aluguer

2.191,30 €

Auga

275,00 €

Luz

230,00 €

Contribución

183,00 €

Seguro

95,99 €

Material oficina

362,00 €

Agasallos

438,00 €

Pequenos arranxos

140,00 €

Curso

500,00 €

Varios

200,00 €

TOTAL

5.062,58 €

XI.- Que a entidade Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo 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 declaracións responsables e certificacións incorporadas ao expediente.
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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 Gallega de Amigos del Rocío de Vigo, o Concello de Vigo e a devandita asociación
conveñen a súa colaboración, no ámbito sociocomunitario e sociosanitario, e a celebración deste
convenio, de conformidade cos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A entidade Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo comprométese a
colaborar coa concellaría 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 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 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:
1. Conceder directamente á entidade Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo unha
subvención por importe de 5.000,00 € (cinco mil euros), con cargo a partida orzamentaria nº
9240.4800001, denominada “Convenio Asociación Gallega Amigos del Rocío de Vigo”, do
vixente orzamento municipal (2017), co obxecto de colaborar ao financiamento gastos de
mantemento e aluguer do local da asociación, situado na Rúa Colombia, 17 - baixo, necesarios
para o desenvolvemento das actividades da entidade entre o 01/01/17 e o 31/10/17, en
definitiva, para o fomento das mesmas.
2. Respectar a estrutura organizativa da Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo.
3. Colaborar, no seu caso, na orientación e avaliación das actividades realizadas.
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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 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 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 as necesidades financeiras dos mesmos. O 50% restante aboarase logo da
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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. 42.2.d) e ss. do RD 887/06, neste caso, se exonera á Asociación
Gallega de Amigos del Rocío de Vigo da obriga de constitución de garantías, dado o carácter
social do proxecto subvencionado, e a natureza de entidade non lucrativa da beneficiaria.
Oitavo.- 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.
Noveno.- O pagamento da subvención realizarase logo de que o beneficiario xustifique a
realización do proxecto. A xustificación da subvención realizarase pola Asociación Gallega de
Amigos del Rocío de Vigo,
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado.
Datas e lugar de celebración.
Colectivo destinatario, número de beneficiarios e programación desenvolvida.
Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do
curso, horas de formación.
Actuacións realizadas.
Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e
publicidade relacionada coa actividade subvencionada.
No seu caso, memoria de prensa e comunicación.
No seu caso, rexistro fotográfico e/ou audiovisual.
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
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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
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
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–

–

–
–

–

(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.
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.
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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.
Décimo.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta
corrente número ES94 2080 0531 10 3040008569 (ABANCA)
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 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 Concellería 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 ao 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, 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 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
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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 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."

7(692).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA UNIÓN
COMARCAL DA UNIÓN DA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA DE
VIGO. ANO 2017. EXPTE. 7608/320.
Visto o informe xurídico do 28/06/17 e o informe de fiscalización do 03/07/17, dáse
conta do informe-proposta do 26/06/17, do xefe do servizo, conformado polo
concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda e polo concelleiro-de Participación
Cidadá:
"ANTECEDENTES
Con data 16/06/2017, D. Alberto Gonçalves Herrero, en calidade de secretario comarcal da
Unión Comarcal da CIG de Vigo (CIF.- G-36706927), e actuando na súa representación,
achegou solicitude para a tramitación dun convenio de colaboración entre a referida
entidade e a Concellería de Participación Cidadá, para o fomento das súas actividades para
o 2017, que se concretará na axuda ao seu financiamento así como, dos gastos de
mantemento, directamente relacionados, necesarios para o seu desenvolvemento,
realizados entre os meses de xaneiro a outubro do ano que andamos.
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Segundo consta na certificación do Secretario de Organización da Unión Comarcal de Vigo
de data 14 de xuño de 2017, a persoa responsable, en representación da central sindical
para a sinatura do convenio é D. Alberto Gonçalves Herrero.
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 coadxudar 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. 7404/320
Ano 2015: expte. 7140/320
Ano 2014: expte. 6726/320
Ano 2013: expte. 6306/320
Ano 2012: expte. 5792/320
Ano 2011: expte. 5213/320
Ano 2010: expte. 4693/320
Ano 2009: expte. 4354/320
Ano 2008: expte. 3394/320
Ano 2007: expte. 3197/320
Ano 2004/2006: expte. 2306/320
Ano 1999/2003: expte. 1085/320
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RÉXIME XURÍDICO DAS SUBVENCIÓNS E ÓRGANO COMPETENTE PARA A
RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO
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 prorrogado e as restantes normas de
dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
En cumprimento do disposto nos art. 65.3 da LXS e 26.2 a) da LSG e das Bases de
execución do presuposto, apartado 38ª.4.2 das BEP, o texto do convenio que se achega
para a súa aprobación contén, a lo menos, os seguintes extremos:
–
–
–
–
–
–

determinación do obxecto da subvención
réxime xurídico aplicable
beneficiarios e modalidade de axuda
crédito orzamentario
compatibilidade ou incompatibilidade con outras axudas
prazo e forma de xustificación por parte do beneficiario e forma de pago

Polo que se refire aos órganos competentes para a concesión das axudas, si ben, tanto a
Lei 38/2003 como a Lei 9/2007, nos seus respectivos artigos 3, contemplan no seu ámbito
obxectivo de aplicación, ás entidades locais, ao mesmo tempo, remiten a regulación dos
concretos órganos competentes para a concesión das subvencións, no ámbito local, á
normativa específica integrada pola lexislación de réxime local (artigos 7.4 da Lei 38/03 e
10.4 da Lei 9/07).
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 19 de xuño de 2015, que no seu apartado 1.3º,
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 a resolución dos
procedementos incoados”.
Ademais, en virtude do disposto no apartado 4.18º da resolución da Alcaldía de data
19/06/2015 se delegou nos concelleiros propoñer á Xunta de Goberno Local a aprobación
dos convenios de colaboración que deban subscribirse con entidades privadas, e que teñan
por obxecto a concesión dunha subvención municipal que financie en parte unha iniciativa,
proxecto ou actividade de interese público municipal que complemente os servizos
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municipais. Finalmente, o convenio será asinado polo Alcalde ou concelleiro en quen
delegue, en representación do Concello de Vigo.
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),
contempla a concesión directa daquelas subvencións en que se acrediten razóns de
interese público, social, económico ou humanitario. Coa formalización deste convenio,
trátase de fomentar accións e políticas en defensa do dereito fundamental ao traballo, así
como dos dereitos e intereses da clase traballadora en xeral, e de colectivos minoritarios ou
marxinados, en particular, no marco do Estado Social e Democrático de Dereito, políticas de
promoción e integración laboral e social, así como, aquelas outras orientadas ao pleno
emprego e a unha distribución xeral e persoal equitativa, que garanta o progreso social e
económico.
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 4800006 “Convenio
Confederación Intersindical Galega CIG”, cunha dotación de 15.000,00 €.
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.
A beneficiaria figura inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións (RMA) co núm. 487/96,
segundo Decreto de Alcaldía de data 30/06/96.
OBXECTO DA SUBVENCIÓN
O obxecto do convenio e o fomento das actividades programados pola entidade para o ano
2017, mediante a colaboración no financiamento dos gastos xerados por aquelas, así como,
de mantemento, directamente relacionados polas mesmas, realizados entre xaneiro e
outubro, necesarios para o seu desenvolvemento, actividades que se consideran de interese
público, social e económico.
A Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo, de conformidade co
art. 6 dos Estatutos da CIG, basea a súa actuación nos obxectivos fixados no seu Programa,
entre os que se encontran, todos eles de interese para a cidadanía viguesa, os seguintes:
✔ A mellora progresiva e xeral, individual e colectiva dos intereses dos/as
traballadores/as, da propia organización e do conxunto da sociedade galega, das
condicións laborais e da calidade de vida
✔ A pronunciación democrática e social constante co fin de achegarse a unha nova
sociedade máis xusta e máis humana
✔ O pleno exercicio de todos os dereitos humanos, individuais e sociais, sen
discriminacións
✔ Promover o máximo respecto á dignidade humana, a paz, a democracia, a xustiza
social e a igualdade, así como, a aplicación da Declaración Universal de Dereitos
Humanos, a través da acción colectiva dos/as traballadores/as
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✔ A loita contra toda forma de racismo, xenofobia ou prexuízo e discriminación na
sociedade en razón de xénero, estado civil, enfermidade, idade, lingua, relixión,
opinión política, opción sexual, posición social ou económica, orixe étnica ou cultural
✔ Impulsar a participación sociopolítica e a inserción laboral e profesional das mulleres
e da mocidade na sociedade, asegurando a igualdade de oportunidades e a
ausencia de discriminacións
✔ Pular pola plena integración sociolaboral das persoas con discapacidades
✔ Promover as estruturas e accións necesarias para a plena integración na sociedade
dos grupos máis desfavorecidos, co obxecto de eliminar as bolsas de extrema
pobreza e marxinalidade
✔ Desenvolver políticas sobre a situación migratoria (...)
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
O vixente exercicio presupostario (2017) que foi aprobado polo Pleno xeral, en sesión
ordinaria do 27/12/2016,
inclúe expresamente a partida 9240 4800006 “Convenio
Confederación Intersindical Galega - CIG”, cunha dotación de 15.000,00 €.
DOCUMENTACIÓN
A Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo, 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 14/06/17
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de data 14/06/17
Seguridade Social, de data 15/06/17
Concello de Vigo, de data 07/04/17

2. Declaración responsable do secretario comarcal da entidade, de data 14/06/17, 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).
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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 traballo temporal.
6. Seguro de responsabilidade civil.
7. 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.
8. Proxecto de actividades da entidade para o ano 2017, para cuxo desenvolvemento, o
Concello de Vigo colabora no financiamento dos gastos xerados polas mesmas, así como,
de mantemento, directamente relacionados con aquelas, realizados entre os meses de
xaneiro e outubro (ámbolos dous incluídos). O proxecto concreto de actividades e o
orzamento de gastos de mantemento que serve de base para o outorgamento da
subvención é o que se reflicte a seguir:

ORZAMENTO GASTOS 2017 (XANEIRO-OUTUBRO)
Custes de persoal (salario e custes sociais)

11.497,20 €

Subministro eléctrico do local

4.000,00 €

Mantemento do local (limpeza)

4.000,00 €

Material funxíbel e publicitario

200,00 €

TOTAL

19.697,20 €

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
Non se contempla a posibilidade de anticipo.
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.
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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 ES16 2080 5127 613040000192 (ABANCA), segundo certificado bancario de data
25/05/2017.
De non xustificar a subvención na forma e prazo establecido ou no caso de xustificación
insuficiente, producirase a perda do dereito ao cobro total ou parcial da mesma, tal como
dispón o art. 31.5 da LSG e Base 38ª.8 das BEP.
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.
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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 15.000 € (quince mil euros),
con cargo á partida nominativa presupostaria nº 9240.4800006, denominada “Convenio
Confederación Intersindical Galega - CIG”, incluída no vixente orzamento municipal de 2017.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo (CIF.- G-36706927),
cuxo obxecto é o fomento das actividades programadas pola entidade para o ano 2017,
mediante a colaboración do Concello no financiamento dos gastos xerados por aquelas, así
como, de mantemento, directamente relacionados, realizados entre os meses de xaneiro e
outubro, necesarios para o seu desenvolvemento e, en consecuencia, coa sinatura do
mesmo, CONCEDER á referida entidade, unha subvención de 15.000 € (quince 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."
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Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A UNIÓN COMARCAL
DA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG) DE VIGO, PARA AXUDAR AO
FINANCIAMENTO DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE PARA O 2017, ASÍ COMO, DE
MANTEMENTO, DIRECTAMENTE RELACIONADOS,
NECESARIOS PARA O SEU
DESENVOLVEMENTO, REALIZADOS ENTRE XANEIRO E OUTUBRO
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. Alberto Gonçalves Herrero, con DNI 36050811-J, en calidade de Secretario
Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo, con CIF: G-36706927 e
domicilio social na Rúa Gregorio Espino, 47- entresollado, de Vigo, en nome e representación da
mesma, segundo resulta da certificación incorporada ao expte. 7608/320.
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, de 2 abril, Reguladora das Bases
de Réxime Local, Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor
da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración
Local, Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, RDL 781/1986, de 18 de
abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
Réxime Local, RD 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 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, unións,
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, laborais, informativas, 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, recoñécelle á cidadanía o dereito constitucional a fundar sindicatos
e afiliarse ao da súa elección, así como, aos sindicatos de traballadores e asociacións
empresariais o de contribuír á defensa e promoción dos intereses económicos e sociais que lles
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son propios, nun Estado Social e Democrático de dereito, no que a participación sindical se
considera fundamental.
III.- Que o Concello de Vigo, dentro das medidas de fomento de políticas sociais de emprego,
integración e orientación laboral e de defensa do dereito fundamental ao traballo, no marco do
Estado social e democrático de Dereito, 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, informativos e formativos
ou de integración, así como, a promoción e organización de accións encamiñadas á
representación e defensa dos dereitos dos traballadores e a reivindicación de políticas de pleno
emprego, sendo a Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo unha
das máis importantes asociacións neste ámbito.
IV.- Que a entidade Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo, de
conformidade co art. 6 dos Estatutos da CIG, basea a súa actuación nos obxectivos fixados no
seu Programa, entre os que se encontran, todos eles de interese para a cidadanía viguesa, os
seguintes:
✔

✔
✔
✔

A profundización democrática e social constante co fin de achegarse a unha nova
sociedade máis xusta e máis humana, sen explotación económica nin opresión política,
calquera que sexa a forma na que estas se manifesten.
O pleno exercicio de todos os dereitos humanos, individuais e sociais, sen
discriminacións.
Impulsar a participación sociopolítica e a inserción laboral e profesional das mulleres e
da mocidade na sociedade.
Promocionar iniciativas, estudos, programas e proxectos de carácter social, laboral,
tecnolóxico, educativo e formativo, dirixidos a impulsar a integración social e laboral do
conxunto dos traballadores e traballadoras.

V.- 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 03/10/96, a Unión
Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo atópase inscrita no Rexistro
Municipal de entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vigo co número 489/96.
VI.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega
(CIG) de Vigo leve a cabo os seus proxectos planificadas para o ano 2017, en particular, as
realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2017 segundo memoria achegada, que
constitúen o obxecto do presente convenio e o seu fin social, axudando economicamente ao
financiamento dos gastos xerados polas súas actividades, así como, de mantemento,
directamente relacionados, necesarios para o seu desenvolvemento.
VII.- As actividades programadas pola Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega
(CIG) de Vigo para o 2017, que fundamentan a concesión da subvención son, con carácter xeral,
segundo proxecto e orzamento incorporado ao expediente:
ORZAMENTO GASTOS 2017 (XANEIRO-OUTUBRO)
Custes de persoal (salario e custes sociais)
Subministro eléctrico do local

11.497,20 €
4.000,00 €
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Mantemento do local (limpeza)
Material funxíbel e publicitario
TOTAL

4.000,00 €
200,00 €
19.697,20 €

VIII.- Que o Concello de Vigo prevé, no seu vixente orzamento municipal, a partida orzamentaria
nº 9240.4800006, denominada “Convenio Confederación Intersindical Galega - CIG”, nominativa
a favor da entidade, con unha consignación presupostaria de 15.000 €.
IX.- 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 entre o 01/01/17 ao 31/10/17,
mediante a colaboración no financiamento dos gastos xerados polas mesmas, así como, de
mantemento, directamente relacionados, necesarios para o seu desenvolvemento.
X.- Que a entidade Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo non
incorre 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.
XI.- Que, en base as precedentes consideracións e ao interese público, social e económico que,
para a cidade de Vigo, representan as actividades que desenvolve a entidade Unión Comarcal
da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo, o Concello de Vigo e a devandita
asociación conveñen a súa colaboración, no ámbito sociocomunitario, e a celebración deste
convenio, de conformidade cos seguintes:
PACTOS
Primeiro.- A entidade Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo
comprométese a colaborar coa concellería de Parques e Xardíns, Comercio, Participación
Cidadá e Distritos do Concello de Vigo, 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.
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5. Contratar un seguro de responsabilidade civil xeral, no que se inclúa a responsabilidade por
danos que poida causar a entidade a terceiros.
6. As actividades de carácter sociocomunitario recollidas no presente convenio destinaranse ao
público en xeral. O seu acceso será aberto e gratuíto, limitándose o número de asistentes ao
aforo do lugar onde se celebren.
7. 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
oitavo deste convenio, así como, a balance económico anual.
8. Comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras axudas que, para a mesma finalidade,
reciba doutras entidades públicas ou privadas.
9. 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.
10. 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 Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega
(CIG) de Vigo unha subvención por importe de 15.000 € (quince mil euros), con cargo a
aplicación orzamentaria nº 9240.4800006, denominada “Convenio Confederación Intersindical
Galega - CIG”, do vixente orzamento municipal (2017), co obxecto de colaborar ao
financiamento dos gastos xerados polas actividades da entidade comprendidas entre o 01/01/17
e o 31/10/17, así como, de mantemento, directamente relacionados con aquelas, necesarios
para o seu desenvolvemento, en definitiva, para o fomento das súas actividades.
2. Respectar a estrutura organizativa da Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega
(CIG) de Vigo.
3. Colaborar, no seu caso, 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 oitavo, a correcta
execución e o cumprimento dos obxectivos marcados e da finalidade que determinou a
concesión ou disfrute da subvención e, no seu 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.
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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, das actividades
subvencionadas.
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 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, colocará, en lugar
preferente da sede social da entidade, con carácter permanente durante a vixencia do convenio,
un cartel publicitario, anunciando a colaboración pública do Concello de Vigo no financiamento
das actividades do sindicato 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 Unión Comarcal da
Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo 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
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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 e
horas de formación.
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
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–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

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
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
no seu caso, 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.
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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) 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. Así mesmo, no taboleiro de anuncios da entidade, estará visible,
durante a vixencia do convenio, cartel indicativo de que o Concello de Vigo colaborou no
fomento das actividades da entidade levadas a cabo no 2017 entre xaneiro e outubro.
Noveno.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta
corrente número ES16 2080 5127 613040000192 (ABANCA)
Décimo.- 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 primeiro.- 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 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 segundo.- 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 terceiro.- 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
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presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá
o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso
da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo cuarto.- 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, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas para o exercicio da potestade sancionadora.
Décimo quinto.- 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, 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 sexto.- 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 sétimo.- 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.
Décimo oitavo.- 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."

8(693).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN
"IGUAL ARTE". ANO 2017. EXPTE. 7566/320.
Visto o informe xurídico do 27/06/17 e o informe de fiscalización do 03/07/17, dáse
conta do informe-proposta do 23/06/17, do xefe do servizo, conformado polo
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concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda e polo concelleiro-de Participación
Cidadá:
"ANTECEDENTES
Con data de entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo do 30/03/2017 (doc.
170046310), Dª Cristina Lago Pérez, en calidade de presidenta da Fundación Igual Arte
(CIF: G-36427524) e na súa representación, achegou escrito solicitando a celebración dun
convenio de colaboración co Concello de Vigo, para o fomento das súas actividades para o
ano 2017, que se concretará na axuda ao financiamento dos gastos de mantemento do seu
local social entre os meses de xaneiro a outubro de 2017, necesarios para o
desenvolvemento daquelas.
Segundo certificación do secretario da entidade, de data 20/02/2017, e conforme ao art.
15.a) dos seus estatutos , será a presidenta Dª Cristina Lago Pérez, a persoa responsable
de “representar a Fundación Igual Arte perante calquera organismo público ou privado”,
polo tanto para a sinatura do convenio.
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. 7372/320
Ano 2015: Expte. 6982/320
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•
•
•

Ano 2014: expte. 6581/320
Ano 2013: expte. 6113/320
Ano 2012: expte. 5771/320

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 ó fomento de actividades de utilidade pública ou interese social, así como a
resolución dos procedementos 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 4890012 “Convenio
Fundación Igual Arte”, cunha dotación de 10.000,00 €.
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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.
Polo que se refire á beneficiaria, consultado o arquivo do servizo de Participación Cidadá, a
“Fundación Igual Arte”, figura inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións (RMA) co nº
851/03, segundo resolución da Alcaldía de data 05/06/2003.
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 Fundación Igual Arte para
subvencionar os gastos de mantemento do local social, necesarios para levar a cabo as
actividades socioeducativas e lúdico-formativas, dirixidas a potenciar o benestar das
persoas con discapacidades e necesidades educativas especiais, programadas pola
entidade para xaneiro - outubro 2017, en definitiva, para o fomento das súas actividades.
Segundo recolle o art. 6 dos Estatutos da Fundación Igual Arte contempla, os fins e
actividades da entidade , que constitúen o seu obxecto social e cuxa realización se
subvenciona con este convenio, todos eles de interese para cidadanía viguesa, como son
potenciar o benestar persoal das persoas con discapacidades e necesidades educativas
especiais, crear un espazo activo integrador, fomentando actividades lúdico-artísticas que
melloren ao tempo libre e lecer.
Neste caso, o obxecto do convenio e o fomento das actividades programadas pola entidade
para o ano 2017, mediante a colaboración no financiamento dos gastos de mantemento do
seu local social entre os meses de xaneiro a outubro de 2017, situado na Rúa Palencia 34,
necesarios para o seu desenvolvemento, actividades que se consideran de interese público
e social.
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 Fundación Igual Arte 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 nominativa nº 9240 4890012,
denominada “Convenio Fundación Igual Arte”, cunha dotación orzamentaria de 10.000 €.
DOCUMENTACIÓN
A Fundación Igual Arte, 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 21/02/17
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•
•
•

Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de data 21/02/17
Seguridade Social, de data 14/06/17
Concello de Vigo, de data 07/04/17

2. Declaración responsable da presidenta da entidade, de data 20/02/17, 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 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 GASTO DA ENTIDADE (xaneiro- outubro 2017)
Persoal de mantemento (nóminas xaneiro - outubro)

8.030,33 €

Calefacción

3.000,00 €

Luz
TOTAL

700,00 €
11.730,33 €

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.
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ANTICIPO
Non se contempla a posibilidade de anticipo.
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 ES66 2100 1774 2102 0004 2194 (CaixaBank), segundo código de conta cliente
de data 17/10/2016, 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 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
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 10.000 € (dez mil euros), con
cargo á partida presupostaria nominativa nº 9240.4890012, denominada “Convenio
Fundación Igual Arte”, incluída no vixente orzamento municipal (2017), a favor da entidade
Fundación Igual Arte.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Fundación Igual Arte (CIF.- G-36427524), cuxo obxecto é o fomento das actividades
programadas pola entidade para o ano 2017, mediante a colaboración do Concello no
financiamento dos gastos de mantemento do seu local social entre os meses de xaneiro a
outubro de 2017, situado na Rúa Palencia 34, necesarios para o seu desenvolvemento e,
en consecuencia, coa sinatura do mesmo, CONCEDER á referida entidade, unha
subvención de 10.000 € (dez 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
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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 FUNDACIÓN IGUAL
ARTE PARA O FOMENTO DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE PARA O 2017, MEDIANTE O
FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE MANTEMENTO, DIRECTAMENTE RELACIONADOS,
NECESARIOS PARA O SEU DESENVOLVEMENTO, REALIZADOS ENTRE OS MESES DE
XANEIRO A OUTUBRO
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, Dª Mª Cristina Lago Pérez, con DNI 36143539M, en calidade de Presidenta da
Fundación Igual Arte (CIF: 36427524), con domicilio social Rúa Palencia, nº 34, de Vigo, en
nome e representación da mesma, segundo resulta da certificación incorporada ao expte.
7566/320.
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, de 2 abril, Reguladora das Bases
de Réxime Local, Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor
da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración
Local, Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, RDL 781/1986, de 18 de
abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
Réxime Local, RD 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 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 territorial
como sectorial. Todas elas, pola súa implantación e participación en múltiples actividades
reivindicativas, veciñais, sociais, culturais, artísticas 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
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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 e socioeducativas que
redundan en beneficio da cidadanía.
II.- Que o Concello de Vigo, dentro das medidas de fomento da educación especial, asume a
tarefa de proporcionar colaboración as organizacións sen ánimo de lucro orientadas a educación
e formación no ámbito da integración (laboral, social, educativa, familiar...) das persoas con
discapacidade, sendo a Fundación Igual Arte unha das máis importantes entidades que
perseguen estes obxectivos.
III.- Que, de conformidade co art. 6 dos seus Estatutos, a entidade “Fundación Igual Arte”, ten,
en xeral, por obxecto, a promoción, desenvolvemento, protección, participación, fomento de
actividades sociais, culturais, educativas, musicais de expresión, danza, teatro, plástica e arte
para todos, contemplando entre os seus fins concretos, todos eles de interese para a cidadanía
viguesa, os seguintes:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Potenciar o benestar persoal das persoas con minusvalías e necesidades educativas
especiais.
Incrementar o sentimento de autoestima e autonomía das persoas con minusvalías e
necesidades educativas especiais.
Crear un espazo activo integrador, fomentando actividades lúdico artísticas que melloren
o tempo libre e ocio das persoas con minusvalías e necesidades educativas especiais.
Favorecer a capacidade de interrelación descubrindo outras canles de comunicación
para estas persoas.
Concienciala sociedade das posibilidades artísticas das persoas con minusvalías.
O inicio dunha liña de investigación na que se desenvolvan métodos e adaptacións
curriculares para persoas con necesidades educativas especiais.
Desenvolver vehículos de comunicación potenciando a interrelación familiar.
Implicación da familia na filosofía e proxecto da Fundación.

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
“Fundación Igual Arte” atópase inscrita no Rexistro Municipal de entidades sen ánimo de lucro
do Concello de Vigo co número 851/03 no epígrafe 2.7.2.
V.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a entidade Fundación Igual Arte leve a cabo os
proxectos e actividades socioeducativas planificadas para o 2017, segundo memoria achegada,
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
nominativa nº 9240.4890012, denominada “Convenio Fundación Igual Arte” nominativa a favor
da entidade, con unha asignación presupostaria de 10.000,00 €.
VII.- As actividades programadas pola Fundación Igual Arte para o 2017, que fundamentan a
concesión da subvención para o financiamento dos gastos de mantemento, con carácter xeral,
segundo proxecto incorporado ao expediente:
1. Espectáculos de danza
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2.
3.
4.
5.
6.

Producións musicais
Exposicións plásticas
Exposicións fotográficas
Elaboración de cortometraxes
Celebracións (festa Nadal, entroido, fin de curso)

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 (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 o fomento das actividades da fundación, mediante o financiamento dos gastos de
mantemento do seu local social, situado na Rúa Palencia, 34, entre os meses de xaneiro a
outubro de 2017, necesarios para o desenvolvemento das actividades da entidade, cuxa contía,
segundo orzamento de gastos achegado, é de 10.000,00€ (dez mil euros).
ORZAMENTO DE GASTO DA ENTIDADE (xaneiro- outubro 2017)
Persoal de mantemento (nóminas xaneiro - outubro)

8.030,33 €

Calefacción

3.000,00 €

Luz
TOTAL

700,00 €
11.730,33 €

IX.- Que a entidade Fundación Igual Arte non incorra 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 social, cultural, educativo,
asistencial... que para a cidade de Vigo representan as actividades que desenvolve a entidade
Fundación Igual Arte, o Concello de Vigo e a beneficiaria conveñen a súa colaboración, no
ámbito socioeducativo e lúdico-formativo, dirixidas á potenciar o benestar e a integración de
persoas con minusvalías e necesidades especiais, e a celebración deste convenio, de
conformidade cos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A entidade Fundación Igual Arte 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 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.
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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.
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 “Fundación Igual Arte” unha subvención por importe de
10.000 € (dez mil euros), con cargo a partida orzamentaria nº 9240.4890012, denominada
“Convenio Fundación Igual Arte”, do vixente orzamento municipal, co obxecto de colaborar co
financiamento dos gastos de mantemento do seu local social entre os meses de xaneiro a
outubro de 2017, situado na Rúa Palencia 34, necesarios para o desenvolvemento das
actividades da entidade, en definitiva, para o fomento das mesmas.
2. Respectar a estrutura organizativa da “Fundación Igual Arte”.
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
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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 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 Fundación Igual Arte
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.
4.Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do curso, horas
de formación.
5.Actuacións realizadas.
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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.
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...)
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–
–
–

–

–

–

–
–

–

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 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.
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- 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) Acreditarase a difusión pública do financiamento da Concellería de Parques, Xardíns,
Comercio, Participación Cidadá e Distritos, e 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.
Noveno.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta
corrente número ES66 2100 1774 2102 0004 2194 (CaixaBank)
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.- 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 segundo.- 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 terceiro.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa
requirida pola Concellería 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 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 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 quinto.- 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 1 de outubro, de procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas para o exercicio da potestade sancionadora.
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Décimo sexto.- 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, 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 sétimo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que
se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en
materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos
non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio;
as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas de dereito
administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Décimo oitavo.- 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.
Décimo noveno.- 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.

9(694).PROPOSTA DE APROBACIÓN DE COTAS DE PARTICIPACIÓN NOS
SERVIZOS COMÚNS DO EDIFICIO MUNICIPAL DA PRAZA DA PRINCESA, Nº 7.
EXPTE. 19960/240.
Visto o informe de fiscalización do 19/806/17, dáse conta do informe-proposta do
16/06/17, do xefe do servizo de Patrimonio, conformado pola xefa de área de
Xestión Patrimonial e Territorial e polo concelleiro-delegado de área
"Primeiro.- Polo Consorcio do Casco Vello de Vigo, mediante escrito de data 29 de
decembro do 2016, solicitase informe sobre a forma de dar cumprimento a obriga de facer
fronte aos gastos comuns do edificio no que atopase sua sede, e sobre a proposta de
acometela conxuntamente co resto de usuarios do inmoble (segundo borrador de
documento que achega).
Tal e como sinalase no propio escrito do Consorcio, esta Administración cedeulle para o seu
uso como sede dese organismo, o local que ven ocupando no edificio municipal da Praza da
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Princesa nº 7. Dacordo cos termos nos que autorizouse a cesión, ven obrigado a asumir os
gastos pola subministración de auga, electricidade, télefono e demais servizos de uso
exclusivo desta, así como os comúns do edificio, na proporción á superficie ocupada.
Polo tanto, dita obriga resulta e é exigible no marco da autorización otorgada, debendo
responder do aboamento deses gastos comúns, ao igual que concurre cos demais
usuarios/cesionarios do inmoble como a Federación de Asociacións Veciñais de Vigo
Eduardo Chao (FAVEC) e a oficina municipal Xestora da Rehabilitación da Vivenda,
consonte a relación xurídica que lles vencella con esta Administración. Neste senso,
procede sinalar que os pactos ou acordos a que poidan chegar os distintos usuarios da zona
comun do edificio, ou sua conformación como comunidade para facer fronte conxuntamente
os gastos nos servizos comuns (luz, agua, ascensor, limpeza, etc), producirán efectos
unicamente entre os usuarios asinantes, non vinculando nin tendo trascendencia xurídica
algunha ante esta Administración, debendo responder cada usuario das suas obrigas no
marco da autorización otorgada, e sen que sexa oponible fronte a reclamación municipal do
seu cumprimento, ditos pactos ou acordos acadados entre estes.
Segundo.- Interesado da Oficina Técnica de Patrimonio, o cálculo da correspondente cuota
de participación dos locais nos servizos comúns do inmoble, tomando como base a
superficie útil de cada un deles en relación co total do inmoble e o uso que poida
presumiblemente efectuar deses servizos ou elementos comúns, emitiuse informe polo
Delineante da Oficina do Inventario en data 5/06/2017 no que sinala:
1.- Dacordo coa visita de inspección realizada ao edificio e co estudo da documentación
obrante no expediente da propiedade Nº 56 do Epígrafe I, Bens Inmobles–Viais, do
Inventario Municipal, os locais municipais que fan uso dos servizos comúns de escaleiras,
ascensor e iluminación a través do portal nº 7 da PRAZA DA PRINCESA son o do
CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO (C.C.V.V.) e o da OFICINA MUNICIPAL XESTORA
DA REHABILITACIÓN DA VIVENDA, situados na parte dereita da primeira planta do inmoble
e o da FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE VIGO EDUARDO CHAO
(F.A.V.E.C.), situado na parte dereita da segunda planta.
2.- Cada unha das plantas desta parte dereita do inmoble conta cunha superficie construida
total de 263,19m2 dos que se asignan 16,70m2 á superficie de escaleiras e ascensor polo
que a superficie computable aos efectos da distribución das cuotas de participación é de
246,49m2 por planta.
3.- A planta segunda está asignada na súa totalidade (246,49m2) á FEDERACIÓN DE
ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE VIGO EDUARDO CHAO (F.A.V.E.C.) e a planta primeira está
compartida pola OFICINA MUNICIPAL XESTORA DA REHABILITACIÓN DA VIVENDA á que
se lle asigna unha superficie de 135,73m2 e o CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO
(C.C.V.V.) ao que se lle asigna unha superficie de 94,66m2; asemade, considerando que
ambos locais comparte o vestíbulo de acceso dunha superficie de 16,10m2, se lle suma a
metade desta superficie á superficie asignada a cada un dos locais (8,05m2) polo que a
superficie total asignada á OFICINA MUNICIPAL XESTORA DA REHABILITACIÓN DA
VIVENDA é de 143,78m2 e a superficie total asignada ao CONSORCIO CASCO VELLO DE
VIGO (C.C.V.V.) é de 102,71m2
4.- Con base no exposto, a proposta de distribución de CUOTAS DE PARTICIPACIÓN PARA
FACER FRONTE AOS GASTOS COMÚNS DERIVADOS DO SERVIZO DE LIMPEZA E
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MANTEMENTO DAS ESCALEIRAS, ALUMEADO DE PORTAL E ESCALEIRAS E DO
SERVIZO DO ASCENSOR entre os locais municipais é a seguinte:
SUPERFICIE TOTAL: 246,49m2 x 2 =
PLANTA SEGUNDA (F.A.V.E.C.):
PLANTA PRIMEIRA (OFICINA REHABILITACIÓN):
PLANTA PRIMEIRA (C.C.V.V.):

492,98m2 = 100,00%
246,49m2 = 50,00%
143,78m2 = 29,17%
102,71m2 = 20,83%

Así mesmo, os servizos enerxéticos municipais informan o pasado 31 de maio sobre os
contadores existentes no edificio, sinalando que o procedemento mais axeitado para repartir
os custes comuns, debería ser de acordo ao seu uso ou ben de acordo cos estatutos da
comunidade de veciños, datos que descoñece.
Terceiro.- A teor do que antecede, e co fin de regularizar os gastos comúns no edificio
municipal a que deberán facer fronte os distintos usuarios/cesionarios dos locais municipas
procede, por unha banda, fixar a sua cuota participativa nos servizos comuns do inmoble en
proporción a superficie ocupada por cada local e dacordo coa proposta da oficina técnica de
patrimonio e, por outra banda, o establecemento polo Servizo Enerxético municipal da
Concellería de Fomento (o igual que ten feito noutros edificios publicos) dun sistema de
facturación por consumo en función de dita cuota participativa.
Por todo o anteriormente exposto, propónse a Xunta de Goberno, a adopción do seguinte
acordo:
“PRIMEIRO.- Aprobar as seguintes cuotas de participación nos servizos comúns do edificio
municipal da Praza da Princesa nº 7, correspondentes aos locais existentes no inmoble:
LOCAL PLANTA SEGUNDA DE 246,49m2 (F.A.V.E.C.) :
CUOTA 50,00%
LOCAL PLANTA PRIMEIRA DE 143,78m2 (OFICINA REHABILITACIÓN): CUOTA 29,17%
LOCAL PLANTA PRIMEIRA DE 102,71m2 ( C.C.V.V.):
CUOTA 20,83%
SEGUNDO.- Que polo Servizo de Electromecánicos da Concellería de Fomento se
establezca o sistema e procedemento de facturación por consumo nos servizos comúns do
edificio, en función das cuotas aprobadas para cada local.
TERCEIRO.- Dar traslado do presente acordo aos interesados e servizos municipais
correspondentes.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
10(695).RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES CORRESPONDENTES AO
SEGUNDO TRIMESTRE 2017. EXPTE. 8623/307.
Dáse conta do informe do 03/07/17, da xefa da Ud. de Patrimonio Histórico,
conformado pola concelleira-delegada de área:
Seguindo as instruccións municipais sobre contratos menores, este servizo de Patrimonio
Histórico propón dar conta á Xunta de Goberno Local dos tramitados durante o segundo trimestre de 2017. Estes contratos foron adxudicados á oferta máis vantaxosa econonó-
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micamente ou á única que se presentou. Entre eles, figuran os contratos menores privados
de servizos para o desenvolvemento do III Programa municipal de Medianeiras:
n.º expte (307)

concepto

adxudicatario

8507

Actividades complementarias III Programa
Medianeiras: proxecto Expostas

Vanesa Álvarez Díaz

8517

Restauración placas antigas de rúas

8535

Actividades complementarias III Programa
Medianeiras: arte urbano e poesía

Proyecto Ewa

21175

8602

Dirección facultativa execución III Programa Medianeiras

Bethania Sánchez de Haz

6050

8603

Dirección seguridade e saúde III Programa Medianeiras

Xiana Alonso Población

4356

8590

Actividades complementarias III Programa
Medianeiras: soporte sonido concertos

Regala Música SL

2395

8534

Tapado xacemento Sobreira

Tomos SL

12100

8536

Actividades complementarias III Programa Medianeiras: concertos nas rúas

Regala Música SL

4477

8606

Campaña verán no CIMR: representación
histórica

Asociación cultural e recreativa
Miramvicus

8552

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Alejandro Fernández

3000

8559

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Ana Santiso

4000

8553

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Antonio Barbará

3000

8548

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Delio Rodríguez

7000

8558

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Elara Elvira

4000

8550

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Gonzalo Alonso

3000

8530

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Hazul

8000

8561

Participación artistas no III Programa Medianeiras

José Luis Seara

7000

8560

Participación artistas no III Programa Medianeiras

María José Pulido

6000

8579

Participación artistas no III Programa Medianeiras

María Romero

4000

8555

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Miguel Méndez

4000

8593

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Mona Caron

8000

8551

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Noel Pérez

5000

8554

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Pedro Sardiña

5000

Ara SL

Importe (euros)
9680
9024,18

21757,31
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8549

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Sergio González

7000

8557

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Silvia Rodríguez

5000

8556

Participación artistas no III Programa Medianeiras

Teresa Irisarri

4000

A Xunta de Goberno Local queda informada.
11(696).PROPOSTA DE SOLICITUDE Á DIRECCIÓN XERAL DE
EMERXENCIA E INTERIOR DA XUNTA DE GALICIA DA CONCESIÓN DA PLACA
INDIVIDUAL AO MÉRITO POLICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MEDALLA AO
MÉRITO POLICIAL AO POLICÍA LOCAL 294483. EXPTE. 54534/212.
Dáse conta do informe-proposta do 26/06/17, do intendente xefe da Policía Local,
conformado polo concelleiro-delegado de Seguridade e Mobilidade:
"ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO.- O 30 de maio de 2017, ás 08,15 horas na Praza de Fernando El Católico, nº 1
á altura do sexto andar, unha muller de avanzada idade atopábase sentada nunha cornisa,
coas pernas colgadas cara o baleiro, descoñecéndose as súas intencións ou o porqué de
dita situación.
SEGUNDO.- Recibida a alerta na Central de Mando e Comunicación desta Xefatura de
Policía Local, ao lugar desplazouse a unidade composta polos funcionarios policiais 294389
e o 294483. Á chegada dos precitados policías, o sinalado en primeiro lugar fixo labores
preventivas na rúa (aseguramento da vía pública cortando o paso dos viandantes, e
intentando entablar, mediante xestos e voces, comunicación coa persona encaramada na
cornisa).
Ao mesmo tempo o policía 294483, Juan Castro Delgado, ascendeu ata o sexto andar, e
coa colaboración dunha veciña poido acceder á terraza do inmoble e así, con un moi alto
índice de risco para a súa propia integridade motivado á configuración da zona onde se
atopaba a anciá (pequeño voadizo de tella inclinado hacia a rúa desde un pequeño murete
que delimita o final da terraza), tendo o funcionario que afianzarse cunha man ao murete e
coa outra suxeitar á persoa necesitada, asegurando a ésta para que non se precipitara ao
baleiro.
Instantes despois, grazas a presenza no lugar dos feitos doutro compañeiro (294395), foron
quen de trasladar á anciá ao interior da vivenda, a esperas da chegada das atencións
sanitarias.
TERCEIRO.- Dos feitos foron testemuñas a veciña que lle facilitou o acceso á terraza do
inmoble e os dous funcionarios policiais que tamén interviron (294389 e 294395). Este
último incluso, mediante parte do servizo da data dos feitos, puxo en relieve a perigrosidade
que dita actuación supuxo para a propia vida do seu compañeiro.
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CUARTO.- O acto de valentía deste policía pondo en grave risco a súa vida e evitar unha
posible precipitación ao baleiro da muller en cuestión, con seguras consecuencias fatais
para ela, tivo gran eco mediático nos medios de comunicación (Faro de Vigo, La Voz de
Galicia, ABC e o Atlántico Diario), tanto do día 31 de maio, como en días posteriores
(Achégase en anexo I, os recortes de prensa). Tamén nas televisión locais, autonómica e
nacional. É moi gráfica a fotografía publicada polo diario Faro de Vigo de data 31/05/17, na
cal apréciase á anciá na súa situación con anterioridade á intervención policial.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
PRIMEIRO.- A Lei 4/2007, de 20 de abril, de Coordinación de Policías Locais aborda as
distincións e recompensas no seu capítulo IV do título VI, dispoñendo o art. 74.1: “Os
membros dos corpos de Policía Local de Galicia poden ser distinguidos o recompensados
dacordo co que se determine regulamentariamente”.
SEGUNDO.- O desenvolvemento regulamentario ao que difire a lei produciuse mediante o
Decreto 243/2008, de 16 de outubro, en concreto no capítulo III do título IV.
Este texto normativo, no seu artigo 89, crea as modalidades destinadas a premiar e
distinguir publicamente aos policías locais de Galicia por feitos excepcionais ou de particular
relevancia, que non formen parte dás funcións e labores normais dous seus postos de
traballo.
Estes feitos singularízanse en relación á Placa individual ao mérito da policía local no art.
91, onde establécese como unha dás condicións que deben concorrer para a súa concesión:
“intervir en actos de servizo cunha conduta que evidencie un sobresalinte e excepcional
valor persoal con risco grave e inminente para a propia vida, ainda que non se produzan os
resultados recollidos na letra anterior”, é dicir, non se produza o falecemento situación de
incapacidade.
Así mesmo, no art. 92 preceptúase como unha das condicións para a concesión da medalla
ao mérito da policía local: “intervir en actos en defensa e protección dos intereses que teñan
encomendados e que poñan de manifesto cualidades de valor, sacrificio, lealtad ou
abnegación excepcionais, e dos que se derive risco grave para a persoa, con independencia
do resultado producido, sempre que superen o estrito cumplimento das súas obrigacións e
deberes regulamentarios”.
TERCEIRO.- Os feitos destacados nos antecedentes reúnen os requisitos subxetivos e
obxectivos esixidos por la norma regulamentaria para a concesión da Placa individual ao
mérito dá policía local e, no seu defecto para a medalla ao mérito dá policía local. A
actuación do policía D. Juan Castro Delgado accedendo ao lugar onde se atopaba a anciá
en evidente risco de precipitación ao baleiro, dada a súa desorientación, á cal puxo a salvo
ao agarrala e posteriormente con axuda doutro compañeiro trasladándola a un lugar seguro,
evitou unha máis que previsible traxedia, constituíndo dado o manifesto perigo, un acto de
sobresaliente e excepcional valor persoal con risco grave e inminente para a súa propia
vida.
A actuación do policía D. Juan Castro Delgado excede ás funcións e labores normais do seu
posto de traballo e destaca excesivamente pola súa entrega ao servizo e conduta
humanitaria; sen dúbida, co seu comportamento contribuíu á dignificación, prestixio e
recoñecemento público da policía local.
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En mérito de cantos fundamentos fácticos e xurídicos anteceden, o funcionario que
subscribe solicita ao Concelleiro delegado de Seguridade e Mobilidade que propoña a Xunta
de Goberno Local a adopción do seguinte,
ACORDO
Propoñer ante a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ao axente de policía local do
concello de Vigo, D. Juan Castro Delgado para a distinción pública por parte dá consellería
competente en materia de seguridade coa concesión da placa individual ao mérito da policía
local e subsidiariamente a medalla ao mérito da policía local, pola súa actuación nos feitos
acontecidos o 30 de maio de 2017, que se relatan no informe-proposta transcrito nos
antecedentes deste acordo."

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
12(697).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás dez horas e
cincuenta minutos. Como secretaria dou fé.
rs/me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez

S.ord.13.07.17

