ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 26 de xullo de 2018
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Francisco Javier Prado Espiñeira
Dª Mª. José Caride Estévez
D. David Regades Fernández
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

D. Abel Caballero Álvarez
Dª. Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
D. Angel Rivas González.

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas do día vinte e seis de xullo de dous mil
dezaoito e baixo a presidencia do segundo tenente de Alcalde, Sr. Francisco Javier
Prado Espiñeira, segundo Resolución de Alcaldía do 24/07/18, coa asistencia dos
concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra.
Olga 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, o secretario xeral do Pleno, Sr. Riesgo Boluda,
por ausencia da titular do Órgano de apoio á Xunta de Goberno local, e a
interventora adxunta, Sra. Gómez Corbal.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(823).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión ordinaria e extraordinaria e
urxente do día 12 de xullo de 2018. Deberán incorporarse ó libro de actas da Xunta
de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila do Sr.Alcalde–presidente.

2(824).PROPOSTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E A “ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE VIGO”
PARA AXUDAR AO FINANCIAMENTO DOS GASTOS DERIVADOS DA
CONTRATACIÓN DUN ESPECIALISTA EN LINGUA DE SIGNOS, A TEMPO
PARCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2018. EXPTE.
8005/320.
Visto o informe de fiscalización do 17/07/18 e o informe xurídico do 22/06/18, dáse
conta do informe-proposta do 04/06/18, asinado polo xefe de Servizos de
Participación Cidadá e Desenvolvemento Local e conformado polo concelleiro-
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delegado de Parques e Xardíns, Comercio, Participación e Distritos e polo
concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
Con data de entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo o 19/04/2018, Don Antonio
Castro Neira, en calidade de Presidente da “Asociación de Personas Sordas de Vigo” (CIF:
G-36622835), segundo consta na certificación da composición da xunta directiva da
asociación, elixida na Asemblea xeral celebrada o 28/04/18, achegou escrito, solicitando a
celebración dun convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a referida entidade,
para axudar ao financiamento dos gastos derivados da contratación dun intérprete de lingua
de signos durante o período do 16/04/18 ata o 30/09/18, acompañando a documentación
precisa para a súa tramitación.
Segundo o art. 24.6 dos Estatutos da asociación, correspóndelle ao presidente, entre outras
atribucións. “ ... a) representar á A.S.V. en toda clase de actos y contratos en que esta deba
intervenir...”. Porén, segundo anexo presentado, de data 04/05/2018, e conforme aos seus
estatutos, será o presidente, Don Antonio Castro Neira a persoa responsable de representar
a asociación 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 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:
1. Ano 2017: Expte. Núm. 7558/320
2. Ano 2016: Expte. Núm. 7346/320
3. Ano 2015: Expte. Núm. 6981/320
4. Ano 2014: Expte. Núm. 6579/320
5. Ano 2013: Expte. Núm. 6042/320
6. Ano 2012: Expte. Núm. 5741/320
7. Ano 2011: Expte. Núm. 5158/320
8. Ano 2010: Expte. Núm. 4642/320
9. Ano 2009: Expte. Núm. 3984/320
10.
Ano 2008: Expte. Núm. 3372/320
O artigo 25 da LRBL, como xa se expuxo anteriormente, non contempla a actividade de
fomento como unha competencia propia municipal, existen competencias municipais que
puideran resultar afectadas polas actividades que, indirectamente, se intentan promocionar
a través da subscrición deste convenio. En particular, a letra e) do referido artigo, inclúe
como materia na que as EELL poden exercer competencias propias, a “... atención
inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social”. Así mesmo, o municipio
exercerá competencias en materia de “promoción da cultura...” (letra m).
Pois ben, á vista do art. 6 dos seus Estatutos, entre outros fins e actividades que a
asociación persegue, encóntranse os de :
 Traballar para mellorar a calidade de vida das persoas xordas e dos seus familiares nos
eidos familiar, infantil, educativo, sanitario, laboral e calquera outro.
 Traballar para acadar un marco legal que permita a plena igualdade e participación
social das persoas xordas.
 Traballar para conseguir o recoñecemento legal e social adecuado para a Lingua de
Signos Española, impulsando a súa investigación e difusión.
 Impulsar o pleno acceso das persoas xordas a todos os niveis do sistema educativo,
fomentando o bilingüismo- biculturalismo.
 Promover o acceso á formación e ao emprego das persoas xordas en igualdade de
oportunidades que o resto da cidadanía.
 Fomentar a autonomía e a independencia das persoas xordas e a eliminación de
barreiras de comunicación.
 Sensibilizar á sociedade sobre as necesidades e demandas das persoas xordas e dos
seus familiares.
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
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subvencións, o artigo 5 da LXS, dispón que as subvencións rexeranse por esta lei e as súas
disposicións de desenvolvemento, e as restantes normas de dereito administrativo e, no seu
defecto, se lle aplicarán as normas de dereito privado.
Deste xeito, a concesión das subvencións obxecto deste convenio, rexerase polas súas
Bases reguladoras, pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos
básicos, a lexislación básica do estado en materia de réxime local, a Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006, as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas
de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
No caso concreto do Concello de Vigo, dado que pertence á categoría dos municipios de
gran poboación regulados no Título X da LRBRL, en virtude do disposto no art. 124.4.n) e ñ),
correspóndelle ao Alcalde a autorización e disposición de gastos en materia da súa
competencia (...) e as demais que lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do Estado
ou das Comunidades Autónomas asignen ao municipio e non se atribúan a outros órganos
municipais.
Non obstante o anterior, esta competencia foi obxecto de delegación na Xunta de Goberno
Local, en virtude de resolución de Alcaldía de data 13 de xuño de 2011, que no seu apartado
1.1.e), dispón que lle corresponderá ao devandito órgano a “aprobación das bases
reguladoras para a concesión de calquera tipo de subvención ou axudas municipais
destinadas ao fomento de actividades de utilidade pública ou interese social, así como a
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 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. 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
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 (2018) que foi aprobado polo Pleno xeral, en
sesión ordinaria do 27/12/2017, inclúe expresamente a partida 9240 4890008 “Convenio
Asociación Persoas Xordas de Vigo”, cunha dotación de 6.000,00 €.
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 de Personas Xordas de Vigo”, figura inscrita no Rexistro Municipal de
Asociacións (RMA) co nº 266/92, segundo Decreto de Alcaldía de data 28/12/92.
OBXECTO DA SUBVENCIÓN
Tal e como se desprende do art. 2.1.b) e c) da LXS enténdese por subvención toda
disposición de diñeiro realizada, neste caso, pola Administración Local, a favor de persoas
públicas ou privadas que cumpra, entre outros, o requisito de “que a entrega estea suxeita
ao cumprimento dun determinado obxectivo, execución dun proxecto, realización dunha
actividade, a adopción dun comportamento singular, xa realizados ou por desenvolver...”, “...
que teña por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou
de promoción dunha finalidade pública”.
Neste caso, o obxecto do convenio e axudar ao financiamento dos gastos derivados da
contratación dun especialista intérprete de lingua de signos, a tempo parcial necesarios para
a realización diaria de actividades da entidade, durante os meses de abril a setembro de
2018 (16/04/2018 – 30/09/2018), que se consideran de interese público e social.
O Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei xeral de dereitos de persoas con discapacidade e a súa inclusión social (BOE
núm. 289, de 3 de decembro), dispón no seu artigo 1.a) que a mesma ten por obxecto garantir o dereito á igualdade de oportunidades e de trato, así como o exercicio real e efectivo
dos dereitos por parte das persoas con discapacidade en igualdade de condicións respecto
do resto dos cidadáns e cidadás, a través da promoción da autonomía persoal, da accesibilidade universal, do acceso ao emprego, da inclusión da comunidade e a vida independente e
da erradicación de toda forma de discriminación, conforme aos artigos 9.3, 10, 14 e 49 da
Constitución española e a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade e os tratados e acordos internacionais ratificados por España.
Asemade, no Título I, o artigo 57 establece, como obriga dos poderes públicos, entre outras,
a garantía dos apoios adecuados, a orientación, a inclusión social e laboral, o acceso á
cultura e ao lecer, a garantía duns dereitos económicos e sociais e de protección xurídica
mínimos, para o cal , participarán, nos seus correspondentes ámbitos competenciais, as
administracións públicas, os interlocutores sociais e as asociacións e persoas xurídicoprivadas.
Asemade, no Título I, o artigo 59 establece, que os poderes públicos desenvolverán cantas
accións sexan necesarias para a promoción da igualdade de oportunidades e a non
discriminación na colaboración con organizacións representativas das persoas con
discapacidade a as súas familias, debendo promover, as administracións públicas, no
ámbito das súas competencias, conforme ao artigo 69, o desenvolvemento de medidas de
fomento mediante a adopción de medidas para que se supriman as prácticas contrarias á
igualdade de oportunidades.
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Por último, o artigo 72, da devandita norma, dispón que as administracións públicas, e entre
elas, as entidades locais ampararán a iniciativa privada sen ánimo de lucro, colaborando no
desenvolvemento destas actividades mediante, entre outras medidas, o apoio económico,
debendo recibir especial atención, as entidades sen ánimo de lucro promovidas polas propias persoas con discapacidade, os seus familiares ou representantes legais.
Finalmente, no ámbito autonómico, a Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade
(DOG núm. 241, de 17 de decembro) que trae causa no texto refundido antes citado e cuxa
entrada en vigor se produciu aos tres meses da súa publicación, é dicir, o 17 de marzo do
ano en curso, dispón no seu artigo 34, sobre accesibilidade dos sistemas de comunicación e
sinalización, que as administracións públicas de Galicia deberán promover a supresión das
barreiras na comunicación e o establecemento de mecanismos e alternativas técnicas e
humanas, como os/as intérpretes en lingua de signos que fagan accesibles os sistemas de
comunicación e sinalización a toda a poboación. Tamén, as administracións públicas de
Galicia fomentarán a formación de profesionais intérpretes da lingua de signos e de guías intérpretes de persoas xordas, con discapacidade auditiva e persoas xordocegas, de xeito que
se lle facilite a comunicación directa á persoa,e así mesmo promoverán a existencia nas distintas administracións públicas deste persoal especializado.
A finalidade do convenio é promover e canalizar a participación dos cidadáns afectados por
discapacidades auditivas nos asuntos públicos e, en particular, nas actividades e servizos
ofertados tanto polo servizo de Participación Cidadá como pola propia “Asociación de
Personas Sordas de Vigo”.
Trátase, polo tanto, de por a disposición dos membros da Xunta Directiva, do persoal e das
persoas usuarias das actividades ou servizos desenvolvidos pola devandita entidade, a
posibilidade de contar cun profesional intérprete da lingua de signos que actúe como canle
de comunicación entre as persoas xordas e oíntes, facilite o acceso á información e á
integración social, cubra todos aqueles servizos de xestión e organización da propia
entidade, derivadas da labor levada a cabo por ela, así como aqueles servizos encamiñados
a realización de diversas actividades tales como conferencias ou cursos, e que poidan contar nas súas actividades que se realicen ao longo do ano cun profesional intérprete da lingua
de signos que facilite a comunicación directa ás persoas con discapacidade auditiva, naquelas actividades nas que se inscriban as persoas afectadas, sen que esta opción sexa incompatible coa prestación de servizos de interprete por calquera outro servizo do Concello de
Vigo, xa que o seu obxecto parece diferir da subvención que a entidade ten asignada
nominativamente con cargo ao programa orzamentario de Benestar Social, extremo este
que queda acreditado no expediente ao que se incorpora a declaración responsable da
entidade, de data 20 de febreiro de 2017, de non ter solicitadas ou ter concedidas outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade que a que constitúe o obxecto deste
convenio.
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 (2018) que foi aprobado polo Pleno xeral, en sesión
ordinaria do 27/12/2017, inclúe expresamente a partida presupuestaria nominativa 9240
4890008 “Convenio Asociación Xordos”, cunha dotación orzamentaria de 6.000,00 €.
DOCUMENTACIÓN
A “Asociación de Personas Sordas de Vigo”, segundo o disposto no art. 14 da LXS e Base
38ª.9 das BEP, acredita, documentalmente, o cumprimento dos requisitos necesarios para
acadar a condición de beneficiaria, a saber:
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 28/12/17
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de data 30/01/18
Seguridade Social, de data 08/01/18
Concello de Vigo, de data 26/04/18

Así mesmo, a entidade interesada achega, a seguinte documentación:
1. Solicitude expresa da correspondente Xunta Directiva para o inicio do convenio (anexo I).
2. Datos do representante legal (anexo II).
3. Declaración responsable do presidente da entidade, de data 04/05/18, 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 (anexo III)
4. Declaración de outras axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo proxecto (anexo
IV).
5. Autorización expresa para a cosulta de certificacións de non ter débedas (anexo V).
6. Datos da entidade bancaria (anexo VI).
7. Orzamento equilibrado (anexo VII).
8. Memoria explicativa, que inclúe datos identificativos da entidade, fundamentación,
obxecto, finalidade do convenio, descrición da actividade ou servizo para o que se solicita a
súa celebración: funcións do intérprete e tipoloxía de servizos que se cubrirán por este
profesional, datos relativos aos servizos de interpretación realizados no ano 2017, vixencia,
persoas beneficiarias, difusión da publicidade, recursos necesarios, avaliación do servizo de
intérpretes de LSE e orzamento, que recolle o custes salariais derivados da contratación
dunha persoa titulada en Interpretación de Lingua de Signos Española, durante os meses de
abril a setembro de 2018 (16/04/18- 30/09/18), e que se reflicte a seguir:
CUSTE SALARIAL 2018
INTÉRPRETE LINGUA DE SIGNOS
XORNADA A TEMPO PARCIAL (16/04/18-30/09/18)
SALARIO BASE

603,35 €

S. ord. 26/07/18

PARTE PROPORCIONAL PAGAS EXTRAS

201,12 €

SALARIO BRUTO

804,46 €

BASE DE COTIZACIÓN

804,46 €

CONTINXENCIAS COMÚNS

189,85 €

FOGASA, ETC.

60,33 €

CNAE

13,27 €

SEGURIDADE SOCIAL DA EMPRESA

263,46 €

COSTE ASOCIACIÓN/MES

1.067,92 €

COSTE MES

1.094,74 €
CUSTES SALARIAIS TOTAIS

6.021,06 €

9. Contrato de traballo.
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 a necesidade financeira do mesmo. O 50% restante
aboarase logo da xustificación da totalidade do programa conveniado.
Na redacción dada pola Lei 12/2014, de 22 de decembro, de medidas fiscais e
administrativas, dispón que, en ningún caso poderán realizarse pagos anticipados a
beneficiarios cando houbesen solicitado a declaración de concurso, foran declarados
insolventes en calquera procedemento ou se encontren declarados en concurso, estean
suxeitos a intervención xudicial, ou sexan inhabilitados conforme a Lei 22/2003, de 9 de
xullo, concursal, sen que concluíra o período de inhabilitación previsto na sentenza de
cualificación do concurso.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non
atoparse en ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e,
conforme ao artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
PRAZO E FORMA DE XUSTIFICACIÓN POLA BENEFICIARIA E FORMA DE PAGO
En cumprimento do disposto no artigo 65.3.e) da LXS, e de conformidade coas Bases de
execución do presuposto, no apartado 38ª.4.2, o convenio inclúe a regulación do prazo e
forma de xustificación polo beneficiario.

Aínda que o convenio desprega a súa vixencia no período comprendido entre a data da súa
sinatura e o 30 de setembro de 2018, son gastos subvencionables aqueles que se realicen
entre o 04/11/17 e o 30/09/18, 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 30 de setembro de 2018.
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.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o
emprego, do trámite en liña para presentar e tramitar a conta xustificativa da subvención
otorgada a través da sede electrónica do Concello de Vigo, mediante o Rexistro Xeral
(Tramitación por internet). Require identificación e sinatura electrónica, por calquera das
modalidades admitidas polo Concello de Vigo, que se poden consultar no enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=gal, 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 co
código IBAN ES05 1491 0001 2921 8840 0424 (TRIODOS BANK), segundo anexo VI
presentado.
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, do Procedemento Administrativo
Común e Administración Públicas.
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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 e DISPOR o gasto por importe de 6.000 € (seis mil euros), con
cargo á partida presupostaria 9240 4890008, denominada “Convenio Asoc. Xordos” incluída
no vixente orzamento municipal, a favor da entidade “Asociación de Personas Sordas de
Vigo”.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
“Asociación de Personas Sordas de Vigo” (CIF.- G-36622835), cuxo obxecto é axudar ao
financiamento dos custes salariais, derivados da contratación dun profesional intérprete da
lingua de signos a tempo parcial, durante os meses de abril a setembro de 2018 (16/04/18 30/09/18) e, en consecuencia, coa sinatura do mesmo, CONDECER á referida entidade,
unha subvención de 6.000 € (seis 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
Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas e arts. 8.1 e 46.1 da Lei
29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de reposición non poderá interpoñer recurso
contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o primeiro ou se produza a
súa desestimación presunta polo transcurso do prazo máximo dun mes establecido para
ditar e notificar resolución.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A “ASOCIACIÓN DE
PERSONAS SORDAS DE VIGO” PARA AXUDAR AO FINANCIAMENTO DOS GASTOS
DERIVADOS DA CONTRATACIÓN DUN INTÉRPRETE DE LINGUA DE SIGNOS
En Vigo, na casa do Concello de Vigo, a ----- de----- de dous mil dezaoito
REUNIDOS
Dunha parte, o Excmo. Sr. 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, Don Antonio Castro Neira (DNI: 33304797S), en calidade de presidente da
“Asociación de Personas Sordas de Vigo”, con CIF: G-36622835, con domicilio social na Rúa
Romil, 24 Baixo, de Vigo, en nome e representación da mesma, segundo resulta da certificación
incorporada ao expediente 8005/320.
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.
II- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do 26/03/92,
modificado por acordo do 31/03/93), a “Asociación de Personas Sordas de Vigo” (ASV), atópase
inscrita no Rexistro Municipal de entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vigo có número
266/92.
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III.- Que a entidade “Asociación de Personas Sordas de Vigo”, conforme ao establecido no
artigo 7 dos seus Estatutos asume a representación e defensa dos intereses das persoas xordas
e dos seus familiares no seu ámbito territorial, a cuxo efecto asume, entre outros, os seguintes
fins e actividades:
 Representar ás persoas que a integran, participando nos foros sociais e organismo

públicos oportunos.
 Traballar para mellorar a calidade de vida das persoas xordas e dos seus familiares nos

eidos familiar, infantil, educativo, sanitario, laboral e calquera outro.
 Traballar para acadar un marco legal que permita a plena igualdade e participación social

das persoas xordas.
 Traballar para conseguir o recoñecemento legal e social adecuado para a Lingua de Signos

Española, impulsando a súa investigación e difusión.
 Impulsar o pleno acceso das persoas xordas a todos os niveis do sistema educativo,

fomentando o bilingüismo- biculturalismo.
 Promover o acceso á formación e ao emprego das persoas xordas en igualdade de

oportunidades que o resto da cidadanía.
 Fomentar a autonomía e a independencia das persoas xordas e a eliminación de barreiras

de comunicación.
 Potenciar e dar continuidade aos servizos de intérpretes de Lingua de Signos en todos os

ámbitos da vida social, velando pola adecuada formación das persoas intérpretes.
 Sensibilizar á sociedade sobre as necesidades e demandas das persoas xordas e dos seus

familiares.
 Fomentar a investigación sobre calquera tema de interese para mellorar a situación social e

a calidade de vida das persoas xordas e dos seus familiares.
IV.- Entre os principios que informan a actuación da ASV, encóntranse ao respecto á pluralidade
e diversidade dos seus asociados, a transversalidade nas súas actuacións, a participación
igualitaria entre homes e mulleres, ou a autonomía, independencia e protagonismo das persoas
xordas. As súas actividades están abertas a calquera beneficiario que reúna as condicións
esixidas pola índole dos seus fins.
As accións desenvolvidas pola ASV foron evolucionando dende o obxectivo de crear un “punto
de encontro” na cidade, ata o momento actual no que se persegue o logro dunha real e efectiva
participación das persoas xordas na sociedade, mellorando a súa calidade de vida e tentando
ofrecer cada vez un maior número de actividades e servizos.
V.- Que o Concello de Vigo, é coñecedor das actividades que ven realizando a ASV para atender
as necesidades deste colectivo, e en consideración ao seu interese tanto social, público e de
promoción dunha finalidade pública, e tendo en conta que a ASV é a principal representante
deste colectivo, estímase conveniente a concesión da subvención solicitada co obxectivo de
establecer un marco de colaboración entre o servizo de Participación Cidadá e a ASV para
aumentar os medios humanos ao servizo deste colectivo, co fin de mellorar, por unha banda, as
tarefas de xestión e organización do persoal directivo, laboral ou colaborador da devandita
asociación para levar a cabo as actividades programadas no local social, e por outro lado,
garantir a cooperación entre estas dúas entidades para que nas súas actividades anuais poidan

contar cun profesional intérprete da lingua de signos que facilite a comunicación directa ás
persoas con discapacidade auditiva.
VI.- Que o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, aprobado polo Pleno Xeral, en sesión
ordinaria do 27/12/2017, prevé nominativamente, na partida 9240.4890008 “Convenio Asoc.
Xordos”, a concesión dunha subvención por importe de 6.000 € a favor da “Asociación de
Persoas Sordas de Vigo”.
VII.- Tendo en conta que, de acordo co disposto no artigo 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia (LSG), o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concedinte, as partes
intervenientes conclúen o presente convenio co fin de regular os termos da súa concesión, cuxo
obxecto é axudar ao financiamento dos custes salariais, derivados da contratación dun
profesional intérprete da lingua de signos a tempo parcial durante os meses de abril a setembro
de 2018 (16/04/18- 30/09/18), tanto para mellorar os servizos ofertados no seu local social, como
aqueles outros requiridos pola Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá
e Distritos e demais asociacións legalmente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións. O
custe salarial, segundo memoria achegada pola entidade, é o reflectido a seguir:

CUSTE SALARIAL 2018
INTÉRPRETE LINGUA DE SIGNOS
XORNADA A TEMPO PARCIAL (16/04/18-30/09/18)
SALARIO BASE

603,35 €

PARTE PROPORCIONAL PAGAS EXTRAS

201,12 €

SALARIO BRUTO

804,46 €

BASE DE COTIZACIÓN

804,46 €

CONTINXENCIAS COMÚNS

189,85 €

FOGASA, ETC.

60,33 €

CNAE

13,27 €

SEGURIDADE SOCIAL DA EMPRESA

263,46 €

COSTE ASOCIACIÓN/MES

1.067,92 €

COSTE MES

1.094,74 €
CUSTES SALARIAIS TOTAIS

6.021,06 €

VIII.- Que a entidade ASV, non incorre en ningunhas 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 que incorporadas ao expediente.
IX.- Que en base as precedentes consideracións e ao interese social, cultural, público e
económico que para a cidade de Vigo representan as actividades que desenvolve a entidade
“Asociación de Personas Sordas de Vigo”, o Concello de Vigo e a devandita asociación
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conveñen a súa colaboración no ámbito sociocomunitario e a celebración deste convenio, de
conformidade cos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A entidade “Asociación de Personas Sordas de Vigo” comprométese a colaborar coa
Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos do Concello de Vigo
en canto a prestación dos servizos dun intérprete da lingua de signos e, concretamente, a:
Contratar os servizos do profesional intérprete da lingua de signos a tempo parcial durante os
meses de abril a setembro de 2018 (16/04/18 - 30/09/18), organizar e planificar o traballo que vai
desempeñar.
A persoa contratada para a prestación do servizo de intérprete de lingua de signos deberá
cumprir as disposicións vixentes en materia laboral, Seguridade Social e saúde laboral.
Encargarse de facer os pagos das cantidades correspondentes a terceiros, no que respecta a
soldos, seguros, retencións etc., motivadas polas accións emprendidas neste convenio, a tal
efecto, a Asociación deberá presentar copias dos documentos acreditativos da cotización á
Seguridade Social e de retención e ingreso a conta do IRPF respecto da persoa dependente da
asociación adicado ao cumprimento do obxecto do presente convenio.
O Concello de Vigo, en ningún caso, asumirá responsabilidade algunha respecto ao referido
persoal.
Os servizos a realizar polo profesional intérprete da lingua de signos desenvolveranse conforme
as peticións e planificación anual da “Asociación de Personas Sordas de Vigo”. Todas as
demandas deberán ser cubertas, na medida do posible, na súa totalidade, en especial, en
materia de horarios.
Nas conferencias, relatorios ou na organización de eventos en coordinación co servizo de
Participación Cidadá, facilitarase o enderezo, o horario e as condicións da sala, a situación do
intérprete e os descansos periódicos (de 5 a 10 minutos por cada 30 minutos de interpretación
realizada), atendendo sempre ás peticións formuladas polo profesional intérprete da lingua de
signos, para favorecer a recepción e a calidade da mensaxe, e ademais facilitarase sempre que
foxe posible e, como mínimo, cunha semana de antelación, un resumo ou copia do relatorio a
impartir. Comunicarase calquera incidencia que imposibilite ou aprace a actividade e, no seu
caso, a nova data e horario de celebración.
O horario de prestación de servizos será tan flexible coma sexa posible, instaurándose a
realización de vinte e cinco horas semanais, organizándoas dende a “Asociación de Personas
Sordas de Vigo” conforme a planificación presentada.
O código deontolóxico da profesión de intérprete de lingua de signos garante a
confidencialidade, a fidelidade na comunicación e a obxectividade do seu traballo. As condicións
nas que se desenvolverán os servizos deben ser claras e explícitas, coñecidas e aceptadas por
ambas as partes.
O servizo ofrecido polo intérprete será totalmente gratuíto.
O custe imputable ao Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a “Asociación de
Personas Sordas de Vigo” para o ano 2018, será o correspondente ao período de contratación
real do/a intérprete da lingua de signos, é dicir, de abril a setembro de 2018 (16/04/18- 30/09/18)
e o custe que subvencionará o Concello de Vigo, en ningún caso, superará o importe conveniado
de 6.000 €.
Facilitar a actuación de inspección, control que, en calquera momento, poderán realizar os
técnicos do Concello de Vigo, para o seguimento e comprobación do cumprimento do obxecto do
convenio, polo que, a entidade estará obrigada a achegar canta información e documentación se
lles solicite.

Presentar ao Concello, a través do Servizo de Participación Cidadá, no prazo e nos termos
sinalados na cláusula décima do presente convenio, a memoria final, sobre o desenvolvemento
da actividade e cumprimento do obxecto do convenio, xunto coa correspondente memoria
económica, que incluirá a conta xustificativa de gastos subvencionados e balance anual.
Darlle ás actividades o maior grao de publicidade, facendo constar expresamente, a través de
presenza destacada do logotipo oficial do Concello de Vigo, subministrado polo servizo de
Participación Cidadá, que se trata dun servizo subvencionado, respectando en todo momento a
súa imaxe corporativa.
Dispor dos permisos e autorizacións necesarias para o desenvolvemento das actividades.
Comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras axudas que, para a mesma finalidade,
reciba doutras entidades públicas ou privadas.
En xeral, cumprir coas obrigas establecidas para as entidades beneficiarias das subvencións no
artigo 14 da Lei 38/03, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS).
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
–Artellar os medios técnicos para a orientación, supervisión e avaliación das actividades.
–Conceder directamente á entidade “Asociación de Personas Sordas de Vigo” unha
subvención por importe de 6.000 €, con cargo á partida orzamentaria nº 9240 4890008,
denominada “Convenio Asoc. Xordos”, co obxecto de axudar ao financiamento dos
custes salariais, derivados da contratación, a tempo parcial dun profesional intérprete da
lingua de signos, durante os meses de abril a setembro de 2018 (16/04/18 – 30/09/18).
–Respectar a estrutura organizativa da Asociación de Personas Sordas de Vigo.
–Obter e requirir a información necesaria, a fin de determinar o cumprimento por parte da
asociación do acción conveniada.
–Determinar, á vista da información e documentación achegada no momento da
xustificación, segundo o disposto na cláusula 10ª, a correcta execución e cumprimento
dos obxectivos marcados e, no seu caso, liquidar as contías correspondentes en
concepto de axuda económica derivada da súa execución.
Terceiro.- A colaboración do Concello de Vigo concrétase na concesión dunha subvención
nominativa formalizada mediante o presente convenio, que non derivará en ningún tipo de
relación laboral entre o Concello de Vigo e o persoal contratado directa o indirectamente pola
“Asociación de Persoas Sordas de Vigo” no desenvolvemento das actividades sunvenionadas.
Cuarto.- En virtude do art. 19.2 LXS, esta subvención será compatible con calquera outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración
ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación
deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, coa presentación da
xustificación da subvención outorgada.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá superar,
illadamente ou en concorrencia con outras, o da actividade subvencionada, suposto no que se
procederá na forma prevista nos artigos art. 37.3 da Lei Xeral de Subvencións e 34 do RD
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887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
Quinto.- 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 a prestación do servizo obxecto
do presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique o destino dos fondos
solicitados e a necesidade financeira dos mesmos. O 50% restante aboarase logo da
xustificación da totalidade do programa conveniado, tal e como se establece na cláusula décima
deste convenio.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non atoparse en
ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e, conforme ao
artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
De conformidade co art. 42 e ss. do RD 887/06, neste caso, óptase por non esixir ningún tipo de
garantía á entidade beneficiaria, xa que se ten en conta tanto o carácter social da actividade
subvencionada, como a traxectoria das anteriores colaboracións coa Asociación de Persoas
Sordas de Vigo.
Sexto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da
subvención na mesma proporción. A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada aos fondos recibidos.
Sétimo.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución do servizo
que constitúe o obxecto do convenio. O art. 29 da LXS entende que un beneficiario subcontrata
cando concerta con terceiros a execución total ou parcial da actividade que constitúe o obxecto
da subvención. Porén, non se considera como tal a contratación daqueles gastos en que debe
incorrer a beneficiaria para realizar por si mesma a actividade subvencionada.
Oitavo.- A entidade beneficiaria debe dar a adecuada publicidade do financiamento municipal do
proxecto subvencionado mediante a inserción do logotipo oficial do Concello de Vigo en todo o
material divulgativo ou informativo que se publique ao respecto. Así mesmo, colocará, 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 ano 2018.
Noveno.- 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.
Décimo.- O pagamento da subvención realizarase logo de que a beneficiaria xustifique o
cumprimento do obxecto do convenio. A xustificación da subvención realizarase pola Asociación
de Personas Sordas 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 30 de setembro de 2018.

En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o
emprego do trámite en liña para presentar e tramitar a conta xustificativa da subvención otorgada
a través da sede electrónica do Concello de Vigo, mediante o Rexistro Xeral (Tramitación por
internet). Require identificación e sinatura electrónica, por calquera das modalidades admitidas
polo
Concello
de
Vigo,
que
se
poden
consultar
no
enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=gal.
A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da LXS establécese o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos para o procedemento de xustificación das subvencións, con
indicación dos trámites que deberán ser cumprimentados por vía electrónica, informática ou tele mática e os medios electrónicos e sistemas de comunicación utilizables, que deberán axustarse
ás especificacións que se establezan por Orde do Ministerio de Economía e Facenda (Orde
EHA/2261/2007, do 17 de xullo, pola que se regula o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos na xustificación de subvencións). A tal efecto, a entidade beneficiaria achegará
a documentacion xustificativa por medios electrónicos, informáticos e telemáticos (EIT), resultan do esixible a aportación de facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das fac turas orixinais en papel.
No caso de que se achegue a documentación presencialmente, requirirase a súa subsanación
mediante a súa presentación electrónica. A estes efectos, considerarase como data de presenta ción da documentación aquela na que tivese realizado a subsanación.
Xa que logo, para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu
a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a conta xustificativa (integrada pola memoria de actividades e a memoria económica dos gastos incorridos) a
través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de identificación e
sinatura electrónica admitidos na sede electrónica, que se poden consultar no enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=g a.
A conta xustificativa conterá, con carácter xeral, a seguinte documentación:
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 prestación do servizo.
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, identificación do monitor/a cos seus apelidos e nome e o
número total de participantes.
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 do cofinanciamento.
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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 subvencionda, 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
simples de facturas polo resto do orzamento, 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 facturas electrónicas e/ou
copias dixitalizadas compulsadas das facturas 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 que:




en ningún caso se admitirán simples recibos e/ou tiques de caixa, notas de entrega,
albarás, resgardos bancarios...
de conformidade co carácter finalista das subvencións, non se admitirán documentos
xustificativos que correspondan a conceptos non presupostados no proxecto
As retribucións de persoal xustificaranse mediante:
•
•

•
•
•







Contrato de traballo
Boletíns de cotización á Seguridade Social: Recibo de liquidación de cotizacións (tc1)
e Relación nominal de traballadores (tc2), ou documento equivalente expedido pola
Tesourería Xeral da Seguridade Social.
Nóminas correspondente aos meses imputados.
Modelo 111 (retencións e ingresos a conta do IRPF) e xustificantes do seu pagamento.
Documentos bancarios correspondentes que xustifiquen o pagamento das nóminas
do persoal (transferencia bancaria, cheque nominativo, certificacións)

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 e/ou o IRPF
xustificaranse as retencións e ingresos a conta do IRPF, así como, o abono das cotas da
Seguridade Social

e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia 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, así como, 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 perceptor, acreditativa dos seguintes extremos:
• Que responde da veracidade da información e da autenticidade da documentación achegada.
• Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade
subvencionada.
• Que os xustificantes acreditativos dos gastos 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) Fotocopia do contrato de traballo.
i) No caso de solicitude de anticipo, declaración responsable de non incorrer en ningunha das
prohibicións o situacións do art. 31.6 LSG.
Décimo primeiro.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á
conta corrente número ES05 1491 0001 2921 88400424 (TRIODOS BANK)
Décimo segundo.- 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
debedor por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha
declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Décimo terceiro.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a
natureza da actividade subvencionada e se realicen no 2018 no período comprendido entre o
16/04/18 ao 30/09/18.
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Xustificaranse os gastos polo concepto e importe solicitados: os gastos subvencionados teñen
carácter finalista, non se admite compensación ou substitución por outros conceptos ou importes
diferentes aos consignados na solicitude de subvención.
Décimo cuarto.- A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polo servizo da Concellaría Parques,
Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos. O xefe do servizo de Participación 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 quinto.- 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 sexto.- 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 da LXS.
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 sétimo.- 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
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que
se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
Décimo oitavo.- A entidade beneficiaria está informada de que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é
a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a
práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o
seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei
de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa
achega é obrigatoria.
Ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei 15/1999, do 13 de
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento a
Concellería de 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 noveno.- 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.
Vixésimo.- 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 primeira.- O presente convenio terá vixencia dende a data da súa sinatura ata o 30 de
setembro de 2018, sen prexuízo do disposto para o prazo de xustificación e para o período de
imputación dos gastos subvencionables.

3(825).DAR CONTA DA RELACIÓN DOS CONTRATOS MENORES
APROBADOS POLO SERVIZO DE FESTAS O MES DE XUÑO DE 2018. EXPTE.
7551/335.
Dáse conta do informe proposta da data 19/06/18 asinado pola xefa do Servizo de
Festas e conformado pola concelleira-delegada da Área de Festas e Turismo, que di
o seguinte:
Asunto: RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO MENOR CORRESPONDENTES AO
MES DE XUÑO DE 2018 TRAMITADOS NO SERVIZO DE FESTAS, AUTORIZADOS POLA
CONCELLEIRA DELEGADA.
Expte: 7454/335. CONTRATACIÓN DA ACTUACIÓN ARTÍSTICA E CATERING PARA O
CONCERTO DA CORAL CASABLANCA (PROGRAMA VIGO EN FESTAS 2018).
Decreto concelleira data: 22/06/2018
Informe Intervención: ADM 58408
Adxudicatario: FUNDACIÓN CORAL CASABLANCA
Importe total: 11.815,00 EUROS
Expte: 7455/335. CONTRATACIÓN DAS LUCES E SON PARA O CONCERTO DA CORAL
CASABLANCA (PROGRAMA VIGO EN FESTAS 2018)Decreto concelleira data: 22/06/2018
Informe Intervención: ADM 58407
Adxudicatario: KACHET LOXISTICA SA
Importe total: 6.196,56 EUROS
Expte: 7463/335. CONTRATACIÓN DAS ACTUACIÓNS ARTÍSTICA PARA O EVENTO XIRA
VERÁN CADENA DIAL (PROGRAMA VIGO EN FESTAS 2018)
Decreto concelleira data: 29/06/2018
Informe Intervención: ADM 58433
Adxudicatario: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN SL
Importe total: 16.940,00 EUROS
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Expte: 7464/335. CONTRATACIÓN DA PRODUCIÓN TÉCNICA PARA O EVENTO XIRA
VERÁN CADENA DIAL (PROGRAMA VIGO EN FESTAS 2018)
Decreto concelleira data: 29/06/2018
Informe Intervención: ADM 58434
Adxudicatario: HAZ CREATIVOS Y MARKETING SLU
Importe total: 14.520,00 EUROS

Acordo
A Xunta de Goberno local queda informada.
4(826).PROPOSTA DE APROBACIÓN DA DEVOLUCIÓN DA FIANZA PARA
O CONTRATO DE DESEÑO E PRODUCIÓN DAS CARROZAS DA CABALGATA
DE REIS 2018. EXPTE.7549/335.
Visto o informe de fiscalización do 18/07/18, dáse conta do informe-proposta do
19/07/18, asinado pola xefa do Servizo de Festas e conformado pola concelleiradelegada da Área de Festas e Turismo e o concelleiro-delegado de Orzamentos e
Facenda, que di o seguinte:
En data 30 de novembro de 2017, por parte da empresa C.A. TOTALITY GROUP SL,
constituíse unha fianza por importe de 2.450,00 euros para o contrato de deseño e
produción das carrozas para a Cabalgata de Reis 2018 (expediente 7148/335).
Unha vez realizados todos os servizos correspondentes ao devandito contrato, a empresa
adxudicataria, C.A. TOTALITY GROUP S.L., en data 16 de xullo de 2018, solicita a
devolución da fianza constituída a tal efecto.
En data 17 de xullo, a xefa do Servizo de Festas informa que se pode proceder á devolución
da fianza tras se haberen prestado os servizos, consonte aos pregos aprobados para a súa
contratación.
Polo exposto, previo informe da Intervención de fondos e coa conformidade da concelleira
delegada da Área de Festas e Turismo e do concelleiro delegado da Área de Orzamentos e
Facenda, proponse á Xunta de Goberno local a adopción do seguinte:
ACORDO:
“Que polo Servizo de Intervención municipal se proceda á devolución da fianza constituída
en data 30 de novembro de 2017 por C.A. TOTALITY GROUP S.L. con CIF B-27.748.904,
polo importe de 2.450,00 euros, para o deseño e produción das carrozas da Cabalgata de
Reis 2018, tras a correcta prestación do servizo por parte da empresa adxudicataria.”

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

5(827).PROPOSTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN
SECRETARIADO XITANO NO MARCO DO FOMENTO DO EMPREGO, PARA O
DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL E
DA ECONOMÍA SOCIAL, FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020. EXPTE.
15146/77.
Visto o informe de fiscalización de data 25/06/18, dáse conta do informe-proposta do
25/05/18, asinado pola técnica de Administración Xeral e polo xefe de Participación
Cidadá e Desenvolvemento Local, e conformado polo concelleiro-delegado de
Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos e polo
concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
I. A Fundación Secretariado Gitano solicita, mediante escrito remitido en data 13/03/2018 a
través do Rexistro Electrónico do Concello de Vigo (CÓD. SOLICITUDE: W265145-3641) a
colaboración do Concello de Vigo para a subscripción dun convenio para o desenvolvemento do
"Programa de emprego Acceder", achegando a seguinte documentación complementaria:
- certificado de titularidade da conta bancaria.
- certificación de non ter débedas pendentes coa Axencia Estatal Tributaria expedido en
data 03/05/2018.
- certificación de non ter débedas pendentes coa Axencia Tributaria de Galicia expedido
en data 16/05/2018.
- certificación de estar ao corrente das súas obrigas coa Tesourería Xeral da Seguridade
Social expedido en data 09/05/2018.
- declaración xurada de que a entidade non está incursa nas prohibicións para obter a
condición de beneficiaria previstas no art. 10 da Lei de Subvencións de Galicia; e de que a
entidade non se atopa en ningunha das situacións indicadas no art. 34 da Lei Xeral de
Subvencións e art. 31.6 da Lei de Subvencións de Galicia, que lle impidan a percepción do pago
anticipado.
- declaración responsable das axudas recibidas para o programa.
- memoria do Proxecto Acceder-Promociona 2018 Concello de Vigo e orzamento.
- Escritura de poder notarial outorgado pola Fundación Secretariado Gitano a favor de
don Isidro-Juan Rodríguez Hernández, de data 19/04/2005, co nº de protocolo 563 do notario
don Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno.
- Escritura de poder notarial outorgado pola Fundación Secretariado Gitano a favor de
dona Eva Vera Ledo, de data 23/08/2011 co nº de protocolo 875 do notario don Fernando
Sánchez-Arjona Bonilla.
II. A devandita asociación consta inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións co nº 804-02, no
epígrafe 6.4.
III. Nos vixentes orzamentos do Concello de Vigo, consta a partida 2410 4890002 “Convenio
Fundación Secretariado Gitano”, por importe de 16.000,00 €.

S. ord. 26/07/18

IV. En data 15/03/2018 o concelleiro delegado de Emprego, Economía, Industria,
Voluntariado e Relación cos Sindicatos, asinou a orde de inicio de expediente para tramitar o
presente convenio.
V. A petición do servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local, expídese
certificación de data 08/05/2018 do tesoureiro municipal, acreditativa de que a beneficiaria non
ten débedas ou sancións de natureza tributaria co Concello de Vigo.
VI. O xefe de servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local, co conforme do
concelleiro delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos,
achegou memoria xustificativa e o texto do convenio que se propón para aprobación.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
I. Obxecto:
O obxecto do presente expediente é a concesión dunha subvención nominativa á “Fundación
Secretariado Gitano” no marco do plan municipal de emprego, para o desenvolvemento das
accións dirixidas á poboación xitana dentro do Programa Operativo de Inclusión Social e
Economía Social 2014-2020, na loita contra a exclusión social e a discriminación.
II. Procedemento de concesión directa:
No caso excepcional de concesión directa segundo o previsto no artigo 22.2.a) e c) da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS), no art. 19.4.a) da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia (LSG) e na Base 38.4.2 das de Execución dos Orzamentos
xerais do Concello de Vigo do 2018, o acto de concesión ou o convenio terá o carácter de bases
reguladoras da concesión.
Dacordo co disposto nos artigos 28.1 da LXS e 26.1 da LSG, o convenio será o instrumento
habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da
Administración concedente.
Segundo resultou acreditado mediante as declaracións responsables e as certificacións achegadas ao expediente, a Fundación Secretariado Gitano 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 frónte á AEAT, a Axencia Tributaria de Galicia e a Seguridade Social e
non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo.
A vixencia do convenio será dende a sinatura do convenio ata o 31/12/2018.
III. Suxeitos que asinan o convenio e capacidade xurídica con que actúa cada unha das
partes:
Por unha parte, asinará o presente convenio a Alcaldía-Presidencia, ao abeiro do art. 124 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL), que lle atribúe a máxima
representación do municipio; correspondéndolle, en caso de ser necesaria a súa substitución, ao
concelleiro delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos.
Pola outra parte, asinará o convenio don Isidro-Juan Rodríguez Hernández con DNI 50804366B, Director da Fundación Secretariado Gitano, ou representante debidamente acreditado, de ser

precisa a súa substitución, segundo resultou acreditado mediante poder notarial referido nos
antecedentes.
IV. Competencia administrativa na que se fundamenta a actuación da Administración
Pública:
O interese xeral, a competencia administrativa e a conveniencia na concertación do convenio,
recóllense na Memoria xustificativa do convenio, documento obrigado segundo sinala o art. 50
da Lei 40/2015 e o art. 199 LALG.
Na memoria consta xustificada a necesidade e oportunidade da subscrición do convenio, o seu
impacto económico, o carácter non contractual da actividade en cuestión, e o cumprimento do
previsto na lei.
O fomento do emprego ten a consideración de actividade prioritaria dentro desta Administración
municipal, segundo o acordado pola Xunta de Goberno Local en data 09/03/2012, en atención
ao seu persoal beneficiario, e no marco de contextos económicos e sociais desfavorables.
A Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sosteñibilidade da Administración
Local, modificatoria da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, co
obxecto de esclarecer términos de competencias das Entidades Locais distintas das propias e
das atribuidas por delegación recollidos na mesma, establece no seu artigo 3._ “En particular,
non se entenderán como exercicio de novas competencias”:
a) A continuidade na prestación dos servizos xa establecidos.
b) A continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios anteriores así como a
realización de novas actuacións de fomento que fosen xa establecidas nos proxectos de establecemento de servizos obxecto dos informes de inexistencia de duplicidades e sustentabilidade financeira previstos nesta lei....”
A memoria xustificativa reflicte que estas actividades de fomento do emprego veñen desenvolvendose de xeito continuado dende o ano 2001 e moi especialmente nos anos 2015, 2016 e
2017.
A Disposición adicional primeira da Lei 5/2014, do 27 de maio, adicada ás competencias
atribuídas pola lexislación autonómica anterior á entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de
decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local establece que as
competencias atribuídas ás entidades locais pola lexislación autonómica anterior á entrada en
vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da
Administración local, continuarán exercéndoas elas, rexéndose pola indicada lexislación ou, de
ser o caso, polo dereito estatal aplicable como supletorio, sen prexuízo do disposto nas
disposicións adicionais cuarta e quinta sobre asunción pola Comunidade Autónoma das
competencias relativas á educación, saúde e servizos sociais. A este respecto, compre subliñar
que corresponde a materias de competencia propias do Concello o disposto no artigo 80.2.p) da
Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, que reflicte coma competencia
municipal propia a participación na formación de activos e desempregados.
IV. Contía total e crédito orzamentario:
O importe do convenio de 16.000,00 € imputaranse con cargo á partida 2410 4890002 “Convenio
Fundación Secretariado Gitano”, do orzamento xeral do Concello de Vigo para o ano 2018, co
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obxecto de coadxuvar ao financiamento dos gastos de xestión e organización das actividades
previstas, tendo en conta o prazo de execución do proxecto (01/01/2018 ao 31/10/2018).
Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais,
da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da apli cación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006,
de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Para facilitar a administración do convenio poderase tramitar un anticipo a conta de ata un 50%
da axuda outorgada polo Concello, previa petición da entidade, na que xustifique o destino dos
fondos solicitados e a necesidade financeira dos mesmos. O 50% restante ingresarase unha vez
se teña xustificado a totalidade do programa conveniado, tal como se establece na liquidación
final.
Xa que logo, con cáracter previo á aprobación do presente acordo pola Xunta de Goberno Local,
deberá emitir informe a Intervención Xeral do Concello sobre a existencia de crédito axeitado e
suficiente, para atender ás obrigas de contido económico que derivan da concesión do mesmo.
V. Normativa de aplicación:
A tenor do disposto no artigo 48.7 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector
público, cando o convenio instrumente unha subvención deberá cumprir co previsto na Lei
38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e na normativa autonómica de
desenvolvemento que, no seu caso, resulte aplicable. Xa que logo, resulta de aplicación o
previsto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o Real Decreto 887/2006,
de 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a Lei 9/2007
do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia; a lexislación básica do Estado de réxime xurídico do
sector público, en materia de réxime local e de procedemento administrativo común das
Administracións públicas; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do Real Decreto 887/2006;
as Bases de Execución do Orzamento do Concello de Vigo para o ano 2018, as restantes
normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
VI. Prazo e forma de xustificación da subvención mediante tramitación electrónica:
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Pro cedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), a Fundación Secretariado Xitano está obrigada a relacionarse electrónicamente coas Administracións Públicas.
Xa que logo, para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu
a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a conta xustificativa a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de identificación admitidos na sede electrónica, que se poden consultar no enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=g a.

A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da LXS establécese o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos para o procedemento de xustificación das subvencións, con
indicación dos trámites que deberán ser cumprimentados por vía electrónica, informática ou tele mática e os medios electrónicos e sistemas de comunicación utilizables, que deberán axustarse
ás especificacións que se establezan por Orde do Ministerio de Economía e Facenda (Orde
EHA/2261/2007, do 17 de xullo, pola que se regula o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos na xustificación de subvencións). A tal efecto, a entidade beneficiaria achegará
a documentacion xustificativa por medios electrónicos, informáticos e telemáticos (EIT), resultan do esixible a aportación de facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das fac turas orixinais en papel.
No caso de que se achegue a documentación presencialmente, requirirase a súa subsanación
mediante a súa presentación electrónica. A estes efectos, considerarase como data de presenta ción da documentación aquela na que tivese realizado a subsanación.

VII. Publicidade:
O presente convenio quedará sometido ás normas de transparencia que regula a Lei 19/2013,
do 9 de decembro, tendo que ser incorporadas ao Portal de transparencia e deberá rexistrarse
na BDNS no momento da concesión do convenio, que opera como sistema nacional de publicidade das subvencións conforme establece a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
VIII. Órgano competente:
O artigo 74 da Lei de Subvencións de Galicia establece que a competencia para conceder
subvencións nas corporacións locais correspóndelle aos órganos que teñen atribuída esa
función na lexislación de réxime local.
De conformidade co artigo 127.g) da Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a
Modernización do Goberno Local (LMMGL), correspóndelle á Xunta de Goberno Local o
desenvolvemento da xestión económica, autorizar e dispor gastos en materia da súa
competencia, dispor gastos previamente autorizados polo Pleno e a xestión do persoal.
IX. Recursos:
De conformidade cos artigos 52.2.a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local (LRBRL) e 210.a) do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2568/1986, do 28 de novembro, as resolucións
da Xunta de Goberno Local poñen fin á vía administrativa.
Segundo os artigos 132 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas, os actos administrativos que poñen fin á vía administrativa,
poden ser recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditou no
prazo dun mes, ou directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa. Se se interpón o
recurso de reposición, non poderá interpoñerse o recurso contencioso-administrativo ata a
resolución do primeiro ou ata a súa desestimación presunta. O prazo para a interposición do
recurso contencioso-administrativo será de dous meses.
Por todo o anteriormente exposto, nos termos e condicións, alcance e contido dos informes de
fiscalización da Intervención Xeral Municipal; previa a conformidade do Sr. Concelleiro-Delegado
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de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos, nos termos das
delegacións competenciais efectuadas en data 19/06/2015, proponse á Xunta de Goberno Local
a adopción do seguinte
ACORDO:
1.Aprobar o texto do convenio que se xunta ao presente acordo entre o Concello de Vigo e a

“Fundación Secretariado Xitano”, con CIF: G83117374 no marco do plan municipal de emprego,
para o desenvolvemento das accións dirixidas á poboación xitana dentro do Programa Operativo
de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020, na loita contra a exclusión social e a
discriminación.
2.Autorizar o gasto de 16.000,00 €, como contrapartida do estipulado no presente convenio de
colaboración, con cargo á partida 2410 4890002 “Convenio Fundación Secretariado Xitano”, do
orzamento xeral do Concello de Vigo para o ano 2018.
3.Facultar ao Concelleiro de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos D. Santos Héctor Rodríguez Díaz para asinar o citado convenio.
4.Rexistrar os datos estruturados do convenio aprobado, para a súa publicación na Base de
Datos Nacional de Subvencións (BDNS), e publicar o mesmo no portal de transparencia do Concello de Vigo, conforme o artigo 20 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e
artigo 15 da Lei de Lei 9/2007, do 13 de xuño, subvencións de Galicia
Contra o presente acordo poderán interpoñer recurso de reposición ante o órgano que a dita no
prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados do ContenciosoAdministrativo 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 art. 123 e 124 da Lei
39/2015, de LPAC e 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 a resolución.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
ANEXO I
CONVENIO COA “FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO” NO MARCO DO FOMENTO DO
EMPREGO PARA DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN
SOCIAL E DA ECONOMIA SOCIAL_FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 (EXPTE. 15146/77)
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dous mil dezaoito
REUNIDOS
Dunha parte, don Abel Ramón Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde Presidente do Ilmo
Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, co CIF P-3605700-H, con enderezo na
Praza do Rei núm. 1 de Vigo.

Doutra, don Isidro-Juan Rodríguez Hernández con DNI 50804366-B, Director da Fundación Secretariado Gitano, CIF nº G83117374 e enderezo social en Ahijones s/n, 28018 Madrid, na representación da mesma, segundo poder acreditado de data 23/08/2011 co nº de protocolo 875 do
notario don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, que figura na documentación aportada dentro do
expediente 15146/77.
Actúan ambas partes no exercicio dos seus cargos e na representación que ostentan recoñecéndose reciprocamente a capacidade suficiente para asinar este convenio.
MANIFESTAN
A construción dunha Europa moderna, cohesionada e socialmente integrada pasa pola extensión
da liberdade, a xustiza, a igualdade e a solidariedade entre todas as persoas, para o que é necesario eliminar os obstáculos de toda clase que impiden ou limitan aínda o exercicio dos dereitos
cidadáns, a plena participación de todos e todas no curso ordinario da vida social e o acceso en
igualdade de condicións a bens e servizos da comunidade.
Que as directrices para o crecemento intelixente, sostible e integrador, apostan polo fomento
dunha economía con alto nivel de emprego que teña cohesión social e territorial, como expresamente se recoñece na Comunicación da Comisión Europea COM 2010-2020 final: EUROPA
2020: Unha estratexia para o crecemento intelixente, sostible e integrador” do 3 de marzo de
2010, que aposta por un crecemento integrador dando protagonismo ás persoas mediante altos
niveis de emprego, invertindo en cualificacións, loitando contra a pobreza e modernizando os
mercados laborais e os sistemas de formación e de protección social para axudar ás persoas a
anticipar e xestionar o cambio, e a construir a unha sociedade cohesionada.
A sociedade do coñecemento non garante, por si soa, senón que introduce o risco de que se
produzan diferencias cada vez maiores entre quenes teñen acceso aos novos coñecementos e
os que, por partir dunha situación de obxectiva desvantaxe, quedan á marxe das novas oportunidades. Para evitar este risco certo e aproveitar ao máximo este novo potencial, débense facerse
esforzos para mellorar as cualificacións, promover un acceso amplo aos coñecementos e loitar
contra o desemprego.
O emprego é a mellor e máis segura salvagarda contra a exclusión social. En efecto, o emprego
e o seu presuposto, a formación, constitúen factores esenciais no proceso de integración e plena
participación sociais dos grupos vulnerables ou en risco de exclusión, obxectivo preferente da
acción das entidades asinantes deste Convenio, pois esta vía de socialización permite ás persoas facer o que os demais fan e tórnaas socialmente visibles e útiles, estendendo o sentimento
de pertenza e de corresponsabilidade no desenvolvemento e progreso da comunidade.
Tanto o Concello de Vigo como a Fundación Secretariado Gitano conveñen na necesidade de
establecer unha cooperación tendente a aunar os seus esforzos de cara a posibilitar unha maior
inserción social e laboral da comunidade xitana, que conleve a posta en práctica das Directrices
do Plan de Acción para o Emprego do Reino de España, así como as do propio Concello de
Vigo. As partes coinciden en que a situación das persoas xitanas, con baixos niveis de instrución
e altas taxas de desemprego, require a posta en marcha de medidas activas nos campos da for mación profesional e o emprego para unha completa incorporación social. Neste sentido, considérase á comunidade xitana como un grupo específico, cun proceso de inserción laboral que require, segundo manifestan os expertos, e dadas as súas peculiaridades e diferencias culturais,
un tratamento especializado e integral, que debe ser impulsado de forma positiva cunha política
global, de xeito que se superen actuacións parciais ou fragmentadas, así coma o risco de dispersión dos recursos dispoñibles.
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I.- Que a Fundación Secretariado Gitano é a encargada de xestionar as actuacións dirixidas á
poboación xitana a través dos Programas Operativos de Inclusión Social e Economía Social, no
que se enmarcan as actuacións obxecto do presente convenio; e que teñen como obxectivo es encial a inclusión social da poboación xitana dende o punto de vista da formación e o emprego.
II.- Que o Concello de Vigo, en atención a estas consideracións, desexa estreitar lazos, unir esforzos e actuar aunadamente para mellorar as condicións de vida e a plena participación social
dos compoñentes dos grupos cidadáns e comunidades destinatarios da súa actividade e co
obxectivo común de mellorar a capacidade de integración social da comunidade xitana, especial mente no mercado de traballo e o emprego, asinan o presente Convenio de subvención nomina tiva.
III.- Que nas devandidas actividades a subvencionar e na subvención mesma concorren singula res circunstancias de interese social e laboral, como son:
A cualificación profesional e o acceso de persoas xitanas a profesións e empregos por conta
allea, atendendo ás súas demandas de acordo ás ofertas de contratación por parte das
empresas.
 Achegamento e adaptación dos servizos xerais de formación profesional e emprego aos xitanos e xitanas desempregados, para que podan acceder a estes como o resto dos cidadáns.
 A sensibilización sobre os prexuízos e prácticas discriminatorias das que as persoas xita nas son vítimas, así como a mellora progresiva da súa imaxe social.
A xeneralización de políticas máis activas para a comunidade xitana con obxecto de mellorar efectivamente as súas condicións de vida e garantir a igualdade de oportunidades no
seu acceso a bens e servizos públicos.
Así as cousas, o concello de Vigo no orzamento para o ano 2018 contempla a partida 2410
4890002, onde se prevé nominativamente a concesión dunha subvención por importe de
16.000,00 €, a favor da Fundación Secretariado Xitano.
Estas circunstancias impiden a convocatoria pública da subvención e xustifican a súa concesión
directa.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será instrumento adecuado para canali zar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concedente,
ao fin de regular os termos da concesión da devandita subvención, que ten por obxecto a realización das actividades que se describen no parágrafo I do apartado dos Pactos.
V.- Que a entidade Fundación Secretariado Xitano non está incursa en prohibicións para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, estando ao corrente das
súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non tendo débedas pendentes con este
Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que se ache gan no expediente.
VI.- O presente Convenio ten por obxeto fixar os términos de colaboración entre os firmantes
para o desenvolvemento das accións que se dirixirán á Poboación Xitana no marco do Programa
Operativo de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 e do Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020, que o Ministerio de Emprego e Seguridade Social encargou como orga -

nismo beneficiario á FSG a través da Resolución 105 e 106 de 28 de Decembro de 2015, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) de 5 de xaneiro de 2016, para a execución do proxecto
de Itinerarios integrados de Inclusión Socio-Laboral para a poboación xitana, enmarcada na Prioridad de Inversión 9.2 Integración socioeconómica de comunidades marginadas tales como a
poboación romaní e no Obxetivo Temático 8.2 sobre a integración sostible no mercado de traballo dos xóvenes que corren o risco de sufrir exclusión social e os procedentes de comunidades
marxinadas.
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e laboral que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade da Fundación Secretariado Gitano, o Concello de Vigo e
a dita fundación conveñen a súa colaboración no ámbito socio-laboral e a concesión da referida
subvención en base aos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A Fundación Secretariado Gitano comprométese a colaborar coa Concellería de Emprego do Concello de Vigo en canto á mellora da capacidade de integración e incorporación da
comunidade xitana no mercado de traballo e o emprego e o impulso de políticas sociais máis ac tivas coa mesma; e concretamente, a desenvolver na cidade de Vigo as seguintes actuacións:
 Accións de orientación socio-laboral cuxa finalidade será a acollida, orientación laboral,
orientación socioeducativa, acompañamento e acceso da poboación xitana, a formación
e o emprego. Este centro estará ubicado en Vigo e atenderá a poboación xitana e outra
poboación en situación de vulnerabilidade social que habita no mesmo, así como nas
suas áreas de influencia.
 Accións de difusión do servizo e os recursos para o achegamento da poboación xitana
aos mesmos.
 Accións de diagnóstico e avaliación competencial, que permitirán a definición do perfil
personal e profesional e o diseño do itinerario socio-laboral.
 Avaliación social: para a medición de barreiras e condicionantes persoais, familiares e
sociais que impidan/faciliten o itinerario a desenvolver.
 Avaliación competencial Emplea +: valoración das competencias básicas, transversais
e profesionais precisas para a incorporación ó mercado laboral.
 Establecemento do perfil/obxectivo profesional consensuado e diseño do itinerario personalizado de inserción laboral por conta propia.
 Avaliación das competencias emprendedoras para o desenvolvemento dun itinerario
personalizado de inserción laboral.
 Avaliación socio-familiar: no caso de familias en situación de exclusión e pobreza severas, de maneira que se identifiquen os aspectos básicos suxeitos a intervención coordinada con outros servizos para iniciar su proceso de inclusión socio-laboral.
 Accións de activación e motivación cara o mercado laboral e o retorno educativo (se gunda opción), así como de mantemento no sistema educativo, facendo especial fincapé
na muller xitana.
 Accións de orientación laboral e acompañamento na búsqueda de emprego: estas accións contemplan unha serie de actuacións dirixidas á autonomía na búsqueda de emprego da persoa, mediante o coñecemento dos recursos, o mercado laboral, estratexias
de comunicación, o uso de novas tecnoloxías, a organización familiar e persoal, dereitos
e deberes laborais.
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 Accións de orientación educativa que consisten na realización dun acompañamento ó
alumnado e as súas familias para que ambos poidan mellorar as súas competencias e lograr o éxito escolar. Mediante entrevistas individualizadas cos pais e nais traballánse aspectos que son clave para lograr o obxetivo, mentras que as tutorías co alumnado permiten traballar de xeito individualizado detectando as dificultades que poian ir xurdindo.
 Accións de mellora das competencias educativas, profesionais, básicas e transversais,
tales como:
 Accións de motivación e sensibilización cara a mellora da cualificación.
 Accións de formación en competencias básicas e transversais.
 Accións de formación profesional en colaboración con empresas.
ACTIVIDADE

G
1
2

3
4

•

USUARIOS OU
PARTICIPANTES (estimados)
TIPO
Nº
DESENVOLVEMENTO
XERAL DO PROXECTO
ACCEDER
PERSOAS XITANAS
COMPETENCIAS CLAVE PERSOAS XITANAS
PERSOAS
XITANAS
OPERARIO DE ALMACEN MENORES DE 30 ANOS
MARCA
PERSOAL
E
BUSQUEDA
DE
EMPREGO EN REDES PERSOAS
XITANAS
SOCIAIS
MENORES DE 30 ANOS
LIMPEZA INDUSTRIAL.
PERSOAS XITANAS

200
15
10

20
10

Accións de formación e de reforzo educativo para a obtención do graduado en
ESO e a continuidade en estudos postobrigatorios.
 Accións de formación en diversidade e igualdade de trato.
 Accións de intermediación con empresas que permitan adecuar a intervención ás necesidades do mercado laboral, así como facer de ponte entre a empresa e a poboación
xitana.
 Accións de mentoring en empresas, para motivar na continuación de estudos obrigatorios e postobrigatorios dende a realidade da empresa.
 Accións de apoio ó emprego protexido, que permitan a transición ó mercado laboral ordinario daquelas persoas que están en situación de vulnerabilidade extrema.
 Elaboración de estudos e informes sobre a poboación xitana nos ámbitos do emprego,
a educación, a vivenda, a pobreza e a exclusión social, así como a súa difusión e transferencia de coñecemento en xornadas e eventos públicos.
 Accións de formación, información e sensibilización cara a poboación xitana, as admi nistracións públicas e institucións, as empresas, os medios de comunicación, outros
axentes clave e a sociedade en xeral.
 Accións de promoción da igualdade de trato, loita contra a discriminación e asistencia a
vítimas. Desenvolvemento dunha serie de actuacións de asesoramento e apoio dirixidas
a impulsar políticas sociais mais activas coa Comunidade Xitana. Estas actuacións irán
dirixidas ás entidades públicas e privadas, que traballan directamente coa poboación xitana e con competencias na implatación ou desenvolvemento de políticas de inclusión sobre a mesma; especialmente administración pública autonómica, local e entidades sociais. O desenvolvemento destas accións realizaranse a dous niveis: parte delas dirixiránse con carácter xeral ó conxunto de Comunidades Autónomas que participan no Progra-

ma Operativo; parte delas realizaránse en exclusiva para a Comunidade Autónoma de referencia deste Convenio. Anualmente a Comisión de Seguimento, prevista na cláusula
octava, será consultada para aqueles que se desenvolvan a nivel estatal e decidirá as
que se executen con carácter exclusivo na Comunidade Autónoma.
En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as entidades beneficiarias deste tipo de subvencións no artigo 11 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1.Unir esforzos e actuar coa Fundación Secretariado Gitano para mellorar as condicións
de vida e a plena participación social dos compoñentes dos grupos cidadáns e comunidades destinatarios da súa actividade e co obxectivo de mellorar a capacidade de integración social da comunidade xitana, especialmente no mercado de traballo e o emprego.
2.Conceder directamente á Fundación Secretariado Gitano, unha subvención por importe
de 16.000,00 euros (DEZASEIS MIL EUROS), con cargo á partida 2410 4890002, do
vixente orzamento, co obxecto de cofinanciación das actividades que no parágrafo I do
apartado de Pactos se describen no marco do Programa Operativo de Inclusión Social e
Economía Social 2014-2020, para a execución das accións do Programa Acceder.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da apli cación dada aos fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da activi dade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006,
de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Para facilitar a administración do convenio poderase tramitar un anticipo a conta de ata
un 50% da axuda outorgada polo Concello, previa petición da entidade, na que xustifique o
destino dos fondos solicitados e a necesidade financeira dos mesmos. O 50% restante
ingresarase unha vez se teña xustificado a totalidade do programa conveniado, tal como se
establece na liquidación final.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvención, a entidade presentará declaración responsable de non atoparse en ningunha das situacións establecidas no artigo anteriormente referendado e, conforme ao
artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
Conforme ao previsto no artigo 42 e ss. do RD 887/2006, neste suposto optase por non esixir
ningún tipo de garantía á entidade beneficiara ao ter en conta, tanto o carácter social da actividade subvencionada, coma a traxectoria en anteriores colaboracións coa entidade.
Quinto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reducisen na execución da actividade subvencionada as
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actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a reducción da subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circuntancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Sexto.- A Fundación Secretariado Gitano non poderá subcontratar con terceiros a actividade
subvencionada.
Sétimo.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade
subvencionada. A dita difusión cumprirá os seguintes requisitos:
·A información sobre as actividades, especialmente en carteis e programas, estarán
integramente en idioma galego.
· O concelleiro de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos dará a
súa conformidade ás probas dos recursos publicitarios que se empreguen.
· De todo o material editado, entregaranse 5 exemplares ao Concello.
· As actividades, servizos ou productos ofertados pola Asociación poderá conlevar unha achega
económica por parte dos usuarios e usuarias, co obxecto de financiar o seu custo (billetes, entra das, rifas, etc...). Neste caso, a Asociación solicitará previamente, a conformidade da Concellería
Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos, dos correspondentes
prezos para cada un dos casos.
· A difusión nos medios de comunicación das informacións sobre as actividades programadas,
mediante roldas de prensa, entrevistas, traballos, difusión de noticias, etc, deberán estar previamente acordadas coa Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos
Sindicatos.
Todo material gráfico editado disporá do correspondente depósito legal.
Oitavo.- En cumprimento das normas de transparencia esixidas pola Lei 19/2013, do 9 de decembro, o convenio deberá publicarse no Portal de transparencia do Concello de Vigo e deberá
rexistrarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), que opera como sistema nacional de publicidade das subvencións conforme establece a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
Noveno.- A beneficiaria, antes do 17 de outubro de 2018, deberá xustificar o cumprimento da
finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos
recibidos.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Pro cedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), a beneficiaria está obrigada a relacionarse electrónicamente coas Administracións Públicas.
A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da LXS establécese o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos para o procedemento de xustificación das subvencións, con
indicación dos trámites que deberán ser cumprimentados por vía electrónica, informática ou tele mática e os medios electrónicos e sistemas de comunicación utilizables, que deberán axustarse
ás especificacións que se establezan por Orde do Ministerio de Economía e Facenda (Orde
EHA/2261/2007, do 17 de xullo, pola que se regula o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos na xustificación de subvencións). A tal efecto, a entidade beneficiaria achegará
a documentacion xustificativa por medios electrónicos, informáticos e telemáticos (EIT), resultan -

do esixible a aportación de facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das fac turas orixinais en papel.
No caso de que se achegue a documentación presencialmente, requirirase a súa subsanación
mediante a súa presentación electrónica. A estes efectos, considerarase como data de presenta ción da documentación aquela na que tivese realizado a subsanación.
Xa que logo, para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu
a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a conta xustificativa (integrada pola memoria de actividades e a memoria económica dos gastos incorridos) a
través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de identificación e
sinatura electrónica admitidos na sede electrónica, que se poden consultar no enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=g a.
A tal efecto deberá achegar a conta xustificativa da subvención outorgada que conterá a seguin te documentación e información:
Unha memoria final do programa de actividades obxecto deste convenio, onde figurarán como
mínimo os datos de participación, a memoria de prensa, un rexistro fotográfico ou audiovisual. Indicaranse as actividades realizadas e os resultados obtidos, e nos que figurará a ser posible, a
seguinte documentación: denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado; datas e
lugar de celebración; colectivo afectado, nº de beneficiarios e programación desenvolvida; nos
cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do curso, horas de formación e a identificación dos participantes; actuacións realizadas; exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e publicidade relacionada coa actividade subvencionada.
A memoria económica da conta xustificativa deberá incluir unha relación de tódolos xustificantes
de pago dos gastos incorridos á que se xuntarán as facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das facturas orixinais en papel e/ou os demais documentos de valor probatorio
equivalente.
Reflectiranse nunha táboa todos os gastos acreditados mediante facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das facturas orixinais en papel, indicando o nome de empresa, o
número de CIF, a data, o número de factura e o IVE. Computarase o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito imposto (achegarase, a tal efecto, unha de claración responsable da entidade de non dedución do IVE ou o acordo de exención do IVE) e
deberá indicarse o importe que se imputa á subvención (total/parcial).
Non será preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de forma expresa que os pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con anterioridade ao proceso de xustificación
do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención.
Conforme establece o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvención, no seo artigo 70.3, trancorrido o
prazo establecido de xustificación sen presentarse esta ante o órgano administrativo
competente, éste requerirá ao beneficiario para que no prazo improrrogable de quince días sexa
presentada aos efectos previstos neste Capítulo. A falla de presentación da xustificación no
prazo establecido neste apartado levará consigo a esixencia do reintegro e demais
responsabilidades establecidas na Lei Xeral de Subvencions. A presentación da xustificación no
prazo adicional establecido neste apartado non eximirá ao beneficiario das sancións que,
conforme á Lei Xeral de Subvencions, correspondan.
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Décimo.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ao corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor
por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración
responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
Décimo primeiro.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da actividade subvencionada e se realicen ata o 30 de setembro de 2018.
Décimo segundo.- A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade
que determinou a concesión da subvención será comprobada polo servizo de Participación
Cidadá e Desenvolvemento Local dependente da Concellería de Emprego, Economía, Industria,
Voluntariado e Relación con Sindicatos. O xefe do servizo de Participación Cidadá e
Desenvolvemento Local emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orde a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo terceiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellaría de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercizo das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo cuarto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
mora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución siñificativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e
o seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do
exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo quinto.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa aprezación e imposición, estarase
ao disposto no Título IV da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e RD
887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o seu Regulamento nos seus preceptos básicos,
ou no seu caso, o Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o RD
5/2000, de 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e
sancións na orde social.
Décimo sexto.- A beneficiaria está informada de que que os seus datos e os do seu represen tante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a ins trucción do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a
práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguemento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é
obligatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, de 1 de outu bro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e na Lei 15/1999, do
13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal.

A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o
Concello de Vigo.
Décimo séptimo.- A colaboración do Concello de Vigo concrétase na concesión dunha subvención formalizada mediante o presente convenio, que non derivará en ningún tipo de relación la boral entre o Concello de Vigo e o persoal contratado directa o indirectamente pola Fundación
Secretariado Xitano, no desenvolvemento das actividades indicadas no pacto primeiro.
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 e de procedemento administrativo común; 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 pac tos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
A tal fin, dita Comisión de Seguimento está integrada por dous representantes de cada unha das
partes asinantes, sendo presidida por un representante do Concello de Vigo e actuando como
secretario/a o outro representante do mesmo, e tendo que reunirse, cando menos, dúas veces
ao ano. Os/as representantes do Concello de Vigo serán nomeados polo Alcalde, a proposta do
Concelleiro delegado de Emprego, Participación Cidadá e voluntariado.
Décimo novena.- Co obxecto de garantir a adecuada coordinación e cumprimento dos compromisos e obxectivos antes expostos, crearase unha Comisión de Seguimento que desenvolverá
as funcións que ao respecto sexan necesarias e, entre outras, as seguintes:
a) A elaboración de propostas que conduzan á consecución dos obxectivos do Convenio.
b) A determinación dos obxectivos do plan anual de traballo.
c) A supervisión dos informes de seguimento e avaliación, así como seguimento do seu
desenvolvemento.
d) Cantas accións sexan precisas para impulsar os obxectivos previstos.
e) Participar nas reunións que teñan lugar a nivel autonómico
A Comisión de Seguimento poderá decidir a creación de grupos de traballo para o desenvolvemento da súa actividade naquelas materias que así o requiran.
Á súa vez os membros desta Comisión de Seguimento participarán nas reunións que se organicen na Comunidade Autónoma, nas cales estarán presentes o resto de entidades que participan
no proxecto no ámbito autonómico.
Vixésima.- Prazo de vixencia do convenio. A vixencia do convenio será dende a data de sinatura
ata o 31 de decembro de 2018.
E, en proba da súa conformidade, asinan o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
_________________ de 2018
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O Alcalde de Vigo

O Director da Fundación Secretariado Gitano

D. Abel Ramón Caballero Alvarez

D. Isidro-Juan Rodríguez Hernández

6(828).-

ROGOS E PREGUNTAS.

Non houbo ningunha intervención neste punto.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
seis minutos. Como secretaria dou fe.
mm.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O SEGUNDO TTE. ALCALDE, (RA 24/07/18)
Francisco Javier Pardo Espiñeira

