ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 13 de setembro de 2018
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez.
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira.
D. Carlos López Font
Dª. Mª José Caride Estévez.
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez.
Dª. Nuria Rodríguez Rodríguez.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez.
D. Jaime Aneiros Pereira.

Dª Mª. Carmen Silva Rego.

Invitados
Dª. Ana Laura Iglesias González.
D. Angel Rivas González.

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e vinte minutos do día trece de dous
mil dezaoito e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero Álvarez, coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a
concelleira, Sra. Rodríguez Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta
Corporación co obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa orde do día
remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. Escariz Couso.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(996).ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión ordinaria e extraordinaria
e urxente do 30 de agosto, e extraordinaria e urxente do 31 de agosto.
Deberán incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña
sinatura e maila do Sr. Alcalde–presidente.
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2(997).DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO-DELEGADO DE
ORZAMENTOS E FACENDA POLA QUE SE APROBA O PADRÓN DO IMPOSTO
SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA E DE BENS DE
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DO EXERCICIO 2018. EXPTE. 44110/512.
Dáse conta da referida Resolución do 14/08/18, do concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
DECRETO
No uso das competencias que me atribúe a vixente lexislación (art. 127 da Lei 7/85) e
Decreto de Alcaldía de 19 de xuño de 2015 e conforme o artigo 63.2 da Ordenanza fiscal xeral,
De conformidade co Informe-Proposta da Dirección de Ingresos, de data 13 de agosto de
2018
RESOLVO:
1. APROBAR O PADRÓN DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DO ANO 2018 por
importe de 67.416.665,57 € (SESENTA E SETE MILLÓNS CATROCENTOS DEZASEIS MIL
SEISCENTOS SESENTA E CINCO EUROS CON CINCUENTA E SETE CÉNTIMOS) que
consta de 203.390 inscricións de BENS DE NATUREZA URBANA por importe de
64.994.567,09 € segundo relación que comeza por FERNANDEZ DIZ JOSE LUIS e remata
por FCC AQUALIA SA Y FOMENTO e de 759 inscricións de BENS DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIAIS por importe de 2.422.098,48 € segundo relación comeza por AENA SME SA. e
remata por FCC AQUALIA SA Y FOMENTO"
2. Dar conta á XUNTA DE GOBERNO LOCAL do acordo anterior, de conformidade co
citado artigo 63.2 da Ordenanza fiscal xeral.
3. Proceder á exposición pública durante o prazo de 15 días, producindo esta exposición
os efectos de notificación das liquidacións das cotas que figuran consignadas para cada un
dos contribuíntes, podéndose interpoñer contra ditos actos recurso potestativo de reposición
ante o órgano que aproba este acordo ou ben directamente recurso ante o Tribunal
Económico Administrativo do Concello de Vigo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ó
de finalización do período voluntario de pago.

Acordo:
A Xunta de Goberno local queda informada.

3(998).DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO-DELEGADO DE
ORZAMENTOS E FACENDA POLA QUE SE APROBA O PADRÓN DO IMPOSTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO EXERCICIO 2018. EXPTE. 50675/516.
Dáse conta da referida Resolución do 08/08/18, asinado polo concelleiro-delegado
de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:

DECRETO
No uso das competencias que me atribúe a vixente lexislación (art. 127 da Lei 7/85,
Resolución de Delegación de Alcaldía e Acordo da Xunta de Goberno Local de data 19 de
xuño de 2015 así como o artigo 63.2 da Ordenanza Fiscal Xeral),
De conformidade co Informe-Proposta da Dirección de Ingresos,
RESOLVO:
1.- APROBAR O PADRÓN DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS do
Municipio de Vigo para o ano 2018 por importe total 12.848.953,51€ dos que 11.563.427,48€
corresponden á cota municipal e 1.285.526,03€ ao recargo provincial, que contén 3.800
inscricións, segundo relación que comeza por "A DESPENSA DE NAVIA SLU" e remata por
“ZUNIBAL, SL”.
2.- Dar conta á XUNTA DE GOBERNO LOCAL do acordo anterior, de conformidade co
citado artigo 63.2. da Ordenanza fiscal xeral.
3.- Proceder á exposición pública durante o prazo de 15 días, producindo esta exposición
os efectos de notificación das liquidacións das cotas que figuran consignadas para cada un
dos contribuíntes, podéndose interpoñer contra ditos actos recurso potestativo de reposición
ante o órgano que aproba este acordo ou ben directamente recurso ante o Tribunal
Económico Administrativo do Concello de Vigo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao
de finalización do período voluntario de pago.

Acordo:
A Xunta de Goberno local queda informada.

4(999).DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN
DOS NOMEAMENTOS DA SECRETARÍA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.
EXPTE. 423/1102.
Dáse conta da referida Resolución de Alcaldía do 11/09/18, que di o seguinte:
Mediante Resolución de Alcaldía de data 15/06/2015, da que se deu conta á Xunta de
Goberno Local na súa sesión extraordinaria e urxente do 15/06/18 (Expte. 24/1102),
acordouse a composición da Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, presidida pola
Alcaldía, quedando esta integrada polos seguintes Concelleiros e Concelleiras
-Dª Mª Carmen Silva Rego
-D. David Regades Fernández
-D. Carlos López Font
-Dª Mª José Caride Estévez
-D. Cayetano Rodríguez Escudero
-Dª Olga Alonso Suárez
-D. Angel Rivas González
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-Dª Mª Isaura Abelairas Rodríguez
-D. Jaime Aneiros Pereira
Así mesmo, na mesma Resolución nomeouse como Secretaria da Xunta de Goberno Local
a Dª Olga Alonso Suárez, suplente primeira á Concelleira membro da mesma, Dª Isaura
Abelairas Rodríguez e suplente segundo a D. Cayetano Rodríguez Escudero, a quen lle
corresponderán as funcións establecidas no artigo 126.4 LRBRL, co apoio da Secretaría de
Goberno Local, como titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local.
O Alcalde emitiu nova Resolución de data 09/07/2018 (Expte. 378/1102), pola que se nomeu
ao concelleiro, D. Francisco Javier Pardo Espiñeira, como membro integrante da Xunta de
Goberno Local en substitución de D. David Regades Fernández.
De conformidade co disposto no artigo 126 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local, a Xunta de Goberno Local configúrase como o órgano municipal
que, baixo a presidencia do Alcalde, colabora de xeito colexiado na función de dirección
política que a este lle corresponde e exerce as funcións executivas e administrativas que se
sinalan no artigo 127 da citada Lei e calquera outras que lle sexan delegadas.
Correspóndelle ao Alcalde nomear e separar libremente aos membros da Xunta de Goberno
Local, número que non poderá exceder dun terzo do número legal de membros do Pleno,
ademais do Alcalde. A Xunta de Goberno Local responde politicamente ante o Pleno da súa
xestión de xeito solidario, sen prexuízo da responsabilidade directa dos seus membros pola
súa xestión.
Segundo o exposto e estando integrada a Corporación municipal por vinte e sete membros,
constituída o pasado 13 de xuño como consecuencia das eleccións locais realizadas o día
24 de maio de 2015 e convocadas por Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, corresponde
nomear como máximo nove membros da Xunta de Goberno Local, ademais do Alcalde.
A Secretaría da Xunta de Goberno Local corresponderá, ex artigo 126.4º LRBRL, a un dos
seus membros que reúna a condición de Concelleiro, sendo designado a tal efecto polo
Alcalde.
Na sesión do Pleno da Corporación de data 05 de setembro do 2018, tomou posesión do
cargo de concelleira do Concello de Vigo representando ao PSdeG-PSOE, Dª Nuria
Rodríguez Rodríguez, en substitución de D. David Regades Fernández quen mediante RD
837/2018, do 06 de xullo do 2018, do Consello de Ministros do Goberno de España, foi
nomeado Delegado Especial do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo.
Polo exposto de conformidade co establecido nos artigos 43, 52 e 53 e demais
concordantes do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e
preceptos da normativa anteriormente citada, no exercicio das facultades que como AlcaldePresidente da Corporación me corresponden:

RESOLVO:
Primeiro.- Modificar a Resolución desta Alcaldía de data 15/06/15, relativa á composición da
Xunta de Goberno Local, e sucesivas modificacións, deixando sen efecto o nomeamento
de D. Angel Rivas González como membro da mesma.
Segundo.- Nomear como membro integrante da Xunta de Goberno Local á concelleira Dª
Nuria Rodríguez Rodríguez. A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, presidida por
esta Alcaldía, estará integrada polos seguintes Concelleiros e Concelleiras:
-Dª Mª Carmen Silva Rego
-D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
-D. Carlos López Font
-Dª Mª José Caride Estévez
-D. Cayetano Rodríguez Escudero
-Dª Olga Alonso Suárez
-Dª Nuria Rodríguez Rodríguez
-Dª Mª Isaura Abelairas Rodríguez
-D. Jaime Aneiros Pereira
Terceiro.- Modificar a Resolución desta Alcaldía de data 15/06/15, e polo tanto deixar sen
efecto o nomeamento de Dª Olga Alonso Suárez como Secretaria da Xunta de Goberno
Local.
Cuarto.- Nomear Secretaria da Xunta de Goberno Local a Dª Nuria Rodríguez Rodríguez,
permanecendo como suplente primeira a Concelleira Dª Mª Isaura Abelairas Rodríguez e
como suplente segundo o concelleiro D. Cayetano Rodríguez Escudero, a quen lles
corresponderán as funcións establecidas no artigo 126.4 LRBRL, co apoio da Secretaría de
Goberno Local, como titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local.
Quinto.- Comunicar esta Resolución aos concelleiros e concelleiras relacionados, aos
demais concelleiros e concelleiras desta Corporación municipal, aos grupos políticos
municipais, aos xefes das diferentes áreas e servizos municipais e, para para xeral
coñecemento e efectos, ordenar a súa inserción na Intranet municipal.
Sexto.- A presente resolución entrará en vigor no mesmo momento da súa sinatura sen
prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, conforme co establecido no
artigo 44.2 do RD 2568/198, na sede electrónica municipal e no Portal de Transparencia,
conforme ao disposto no artigo 6 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia,
Acceso á Información Pública e Bo Goberno
Sétimo.- Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local e, de forma
individualizada ao Pleno da Corporación para os efectos de que quede informado da
mesma, de conformidade co establecido no artigo 44 do RD 2568/19856, en relación co
38.d) do mesmo corpo legal.

Acordo:
A Xunta de Goberno local queda informada.
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5(1000).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
"FUNDACIÓN IGUAL ARTE", PARA AXUDAR AO FOMENTO DAS ACTIVIDADES
DA ENTIDADE, MEDIANTE O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE
MANTEMENTO, DIRECTAMENTE RELACIONADOS, NECESARIOS PARA O SEU
DESENVOLVEMENTO ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2017 ATA
SETEMBRO DE 2018. EXPTE. 7998/320.
Visto o informe xurídico do 23/07/18 e o informe de fiscalización do 29/08/18, dáse
conta do informe-proposta do 28/06/18, asinado polo xefe do Servizo de
Participación Cidadá, lo concelleiro-delegado de Participación Cidadá, e polo
concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
Con data de entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo do 18/04/2018 (doc.
180057412), Dª Cristina Lago Pérez, en calidade de presidenta da Fundación Igual Arte
(CIF: G-36427524) e na súa representación, achegou escrito solicitando a renovación dun
convenio de colaboración co Concello de Vigo, para o fomento das súas actividades para o
ano 2018, que se concretará na axuda ao financiamento dos gastos de mantemento do seu
local social entre o 1 de novembro de 2017 ata o 30 de setembro de 2018, necesarios para
o desenvolvemento daquelas.
Segundo anexo II, de data 14/06/2018, e conforme ao art. 15.a) dos seus estatutos , será a
presidenta Dª Cristina Lago Pérez, a persoa responsable de “representar a Fundación Igual
Arte perante calquera organismo público ou privado”, polo tanto para a sinatura do convenio.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
COMPETENCIA MUNICIPAL
Un dos principais obxectivos da Lei 27/2013 é clarificar as competencias municipais para
evitar duplicidades coas competencias de outras Administracións de forma que se faga
efectivo o principio “unha Administración unha competencia”. Polo que as Entidades Locais
no deben volver asumir competencias que non lles atribúe a Lei e para as que non conten
co financiamento adecuado.
O artigo 25 da LRBL non fai ningunha referencia á actividade de fomento ou subvencional,
como competencia propia municipal nin se trata, tampouco, dunha competencia delegada,
polo que, para a correcta análise da competencia municipal sobre esta materia, debemos
acudir á normativa autonómica aprobada como consecuencia da entrada en vigor da Lei
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración local, é
dicir, á Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes, na que se regula o exercicio de
competencias distintas das propias e das atribuídas por delegación. Si ben o artigo 3.1 da
devandita norma dispón que o exercicio de novas competencias polas entidades locais que
fosen distintas das atribuídas como propias pola lexislación, e cuxo exercicio non se
encontrase delegado, só será posible cando non se poña en risco a sostibilidade financeira
do conxunto da Facenda Municipal e de conformidade cos requirimentos da lexislación
sobre estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira, engade, no apartado 3º do

mesmo precepto, que non se entenderá como exercicio de novas competencias, a
continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios anteriores.
Deste xeito, podemos concluír que a tramitación deste expediente non supón o exercicio
dunha nova competencia por canto se veñen realizando, en anos anteriores, convocatorias
de subvencións para o fomento do asociacionismo e a participación cidadá, así como,
convenios formalizados coa finalidade de coadxuvar ao financiamento dos gastos de
mantemento de diversas asociacións, e así, atopamos os seguintes antecedentes mais
inmediatos de convenios subscritos coa mesma entidade en anos precedentes:

•
•
•
•
•
•

Ano 2017: Expte. 7566/320
Ano 2016: Expte. 7372/320
Ano 2015: Expte. 6982/320
Ano 2014: expte. 6581/320
Ano 2013: expte. 6113/320
Ano 2012: expte. 5771/320

RÉXIME XURÍDICO DAS SUBVENCIÓNS E ÓRGANO COMPETENTE PARA A
RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO
No proceso de outorgamento, xestión, pago e fiscalización de subvencións públicas deben
tomarse en consideración un conxunto de normas que se poden sistematizar do xeito que se
expón no primeiro apartado deste informe. Polo que se refire ás normas específicas das
subvencións, o artigo 5 da LXS, dispón que as subvencións rexeranse por esta lei e as súas
disposicións de desenvolvemento, e as restantes normas de dereito administrativo e, no seu
defecto, se lle aplicarán as normas de dereito privado.
Deste xeito, a concesión das subvencións obxecto deste convenio, rexerase polas súas
Bases reguladoras, pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos
básicos, a lexislación básica do estado en materia de réxime local, a Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006, as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas
de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
No caso concreto do Concello de Vigo, dado que pertence á categoría dos municipios de
gran poboación regulados no Título X da LRBRL, en virtude do disposto no art. 124.4.n) e ñ),
correspóndelle ao Alcalde a autorización e disposición de gastos en materia da súa
competencia (...) e as demais que lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do Estado
ou das Comunidades Autónomas asignen ao municipio e non se atribúan a outros órganos
municipais.
Non obstante o anterior, esta competencia foi obxecto de delegación na Xunta de Goberno
Local, en virtude de resolución de Alcaldía de data 13 de xuño de 2011, que no seu apartado
1.1.e), dispón que lle corresponderá ao devandito órgano a “aprobación das bases
reguladoras para a concesión de calquera tipo de subvención ou axudas municipais
destinadas ó fomento de actividades de utilidade pública ou interese social, así como a
resolución dos procedementos incoados”.
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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 4890012 “Convenio
Fundación Igual Arte”, cunha dotación de 10.000,00 €.
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
“Fundación Igual Arte”, figura inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións (RMA) co nº
851/03, segundo resolución da Alcaldía de data 05/06/2003.
OBXECTO DA SUBVENCIÓN
O Concello de Vigo, coa finalidade de afondar na colaboración co tecido asociativo da
cidade, establece esta canle de cooperación necesaria coa Fundación Igual Arte para
subvencionar os gastos de mantemento do local social, necesarios para levar a cabo as
actividades socioeducativas e lúdico-formativas, dirixidas a potenciar o benestar das
persoas con discapacidades e necesidades educativas especiais, programadas pola
entidade dende o 1 de novembro de 2017 ata o 30 de setembro de 2018, en definitiva, para
o fomento das súas actividades.
Segundo recolle o art. 6 dos Estatutos da Fundación Igual Arte contempla, os fins e
actividades da entidade , que constitúen o seu obxecto social e cuxa realización se
subvenciona con este convenio, todos eles de interese para a cidadanía viguesa, como son
potenciar o benestar persoal das persoas con discapacidades e necesidades educativas
especiais, crear un espazo activo integrador, fomentando actividades lúdico-artísticas que
melloren ao tempo libre e lecer.
Neste caso, o obxecto do convenio e o fomento das actividades programadas pola entidade,
mediante a colaboración no financiamento dos gastos de mantemento do seu local social
entre o 1 de novembro de 2017 ata o 30 de setembro de 2018, situado na Rúa Palencia 34,
necesarios para o seu desenvolvemento, actividades que se consideran de interese público
e social.
Atendendo aos principios básicos, o Concello de Vigo comprométese, non só a garantir a
participación, senón tamén a promovela activamente.

Desta vontade común entre o Concello e a Fundación Igual Arte nace o acordo que se
plasma no convenio obxecto do presente expediente, no que se reflictan as condicións,
pactos, obrigacións e compromisos asumidos polas partes.
CRÉDITO ORZAMENTARIO E CONTÍA
Entre os recursos para o financiamento de actividades a entidades sen ánimo de lucro,
figura no vixente orzamento municipal, a partida presupostaria nominativa nº 9240 4890012,
denominada “Convenio Fundación Igual Arte”, cunha dotación orzamentaria de 10.000 €.
DOCUMENTACIÓN
A Fundación Igual Arte, seguindo o disposto no art. 14 da LXS e Base 38ª.9 das BEP,
acredita, documentalmente, o cumprimento dos requisitos necesarios para acadar a
condición de beneficiaria, a saber:
1. Certificados de estar ao corrente coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, vixentes de conformidade co art. 23.3 do RLXS:
• Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de data 18/06/18
• Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de data 20/06/18
• Seguridade Social, de data 14/06/18
• 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 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 consulta de certificacións de non ter débedas (anexo V).
6. Datos da entidade bancaria (anexo VI).
7. Orzamento equilibrado (anexo VII).
Proxecto de actividades da entidade, para cuxo desenvolvemento, o Concello de Vigo
colabora no financiamento dos gastos de mantemento do seu local social, realizados entre o
1 de novembro de 2017 ata o 30 de setembro de 2018 (ámbolos dous incluídos). O
orzamento de gastos de mantemento que serve de base para o outorgamento da
subvención é o que se reflicte a seguir:
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ORZAMENTO DE GASTO DA ENTIDADE (novembro 2017- setembro 2018)
Persoal de mantemento

7.732,71 €

Calefacción

3.000,00 €

Luz
TOTAL

700,00 €
11.432,71 €

8. Copia do contrato de traballo.
9. Información explicatica do desenvolvemento do programa de actividades propostas para a
súa inclusión nas cláusulas do convenio, que inclúa entre outros:
a) Fundamentación, obxectivos e metas
b) Descrición da actividade, datas de inicio e finalización, participantes asistentes
c) Lugar de realización
d) Medios de difusión, información e publicidade (incluído o patrocinio da Concellaría)
e) Recursos humanos e materiais
f) Sistemas de avaliación, etc.
Coa achega desta documentación, a asociación cumpre, así mesmo, co disposto no art. 8
do Regulamento de Participación Cidadá, aprobado por acordo plenario de 26/03/92,
modificado por acordo de data 31/03/93.
ANTICIPO
Non se contempla a posibilidade de anticipo.
PRAZO E FORMA DE XUSTIFICACIÓN POLA BENEFICIARIA E FORMA DE PAGO
En cumprimento do disposto no artigo 65.3.e) da LXS, e de conformidade coas Bases de
execución do presuposto, no apartado 38ª.4.2, o convenio inclúe a regulación do prazo e
forma de xustificación polo beneficiario.
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 01/11/17 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
número ES66 2100 1774 2102 0004 2194 (CaixaBank), segundo anexo 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, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.
O convenio de colaboración se rexistrará na BDNS no momento da concesión do convenio,
conforme establece a Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións e no portal de
transparencia do Concello de Vigo.
Por outra banda, de conformidade co artigo 18.3.a) da LXS, non será necesaria a
publicación da concesión desta subvención no diario oficial da administración competente,
por tratarse dunha subvención pública con asignación nominativa nos presuposto.
RESOLUCIÓN E RÉXIME DE RECURSOS
De conformidade co disposto no artigo art. 52.2.a) de la Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local (LRBRL), e o 210.a) do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2568/86, de 28
de novembro, as poñen fin á vía administrativa, as resolucións do Pleno, Alcaldes e Xunta
de Goberno Local.
Segundo os arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, os actos administrativos que poñen fin a vía administrativa, poden
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ser recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditou no prazo
dun mes, se o acto fora expreso ou, se non o fora, de tres meses, ou ben directamente
ante a xurisdición contencioso-administrativa (art. 8.1 LRXCA). Contra a resolución do
recurso de reposición non se poderá interpor de novo este recurso, senón que procederá
interpor recurso contencioso administrativo, no prazo de dous meses establecido no art.
46.1 da Lei 29/98, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa
(LRXCA), que comezará a contar a partir do día seguinte a aquel en que se notifique a
resolución expresa do recurso de reposición ou en que este deba entenderse
presuntamente desestimado.
Á vista do exposto, de conformidade co art. 26 da Lei 9/2007, 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e art. 124, apartados 4º e 5º, da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, e o apartado 4.18º da Resolución de delegacións do alcalde de data
19/06/2015, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
ACORDO
PRIMEIRO. - AUTORIZAR e DISPOR o gasto por importe de 10.000 € (dez mil euros), con
cargo á partida presupostaria nominativa nº 9240.4890012, denominada “Convenio
Fundación Igual Arte”, incluída no vixente orzamento municipal (2018), a favor da entidade
Fundación Igual Arte.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Fundación Igual Arte (CIF.- G-36427524), cuxo obxecto é o fomento das actividades
programadas pola entidade para o ano 2017-2018, mediante a colaboración do Concello no
financiamento dos gastos de mantemento do seu local social entre o 01/11/2017 ata o
30/09/2018, situado na Rúa Palencia 34, necesarios para o seu desenvolvemento e, en
consecuencia, coa sinatura do mesmo, CONCEDER á referida entidade, unha subvención
de 10.000 € (dez mil euros).
TERCEIRO. - NOTIFICAR o presente acordo aos interesados, nos termos establecidos nos
art. 24 da LSG e 40 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, con indicación expresa de que, contra o mesmo, poderán
interpoñer recurso de reposición ante o órgano que a dita no prazo dun mes ou recurso
contencioso-administrativo ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo no
prazo de dous meses, ámbolos dous prazos, contados a partir do día seguinte á recepción
da notificación do acordo, de conformidade cos arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e arts. 8.1 e 46.1 da Lei
29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de reposición non poderá interpoñer recurso
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 precedente proposta.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A FUNDACIÓN IGUAL
ARTE PARA O FOMENTO DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE, MEDIANTE O
FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE MANTEMENTO, DIRECTAMENTE RELACIONADOS,
NECESARIOS PARA O SEU DESENVOLVEMENTO
En Vigo, na Casa do Concello de Vigo, -------------------- de dous mil dezaoito
REUNIDOS
Dunha parte, D. Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde do Concello de Vigo (CIF : P3605700-H), con enderezo en Praza do Rei s/n de Vigo.
Doutra parte, Dª Mª Cristina Lago Pérez, con DNI 36143539M, en calidade de Presidenta da
Fundación Igual Arte (CIF: 36427524), con domicilio social Rúa Palencia, nº 34, de Vigo, en
nome e representación da mesma, segundo resulta do anexo incorporado ao expte. 7998/320.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade
legal necesaria para o outorgamento do presente convenio,
MANIFESTAN
I.- Conforme ao previsto pola lexislación vixente, Lei 7/1985, de 2 abril, Reguladora das Bases
de Réxime Local, Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor
da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración
Local, Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, RDL 781/1986, de 18 de
abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
Réxime Local, RD 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Concello de Vigo recoñécelle á
cidadanía os dereitos fundamentais a participar directamente na actividade da administración
municipal e a autoorganizarse a través de asociacións e ser apoiada nos devanditos procesos.
Atendendo a estes principios básicos, o Concello de Vigo comprométese non só a garantir a
participación senón tamén a promovela activamente.
A tal fin, o Concello de Vigo recoñece a existencia na cidade de agrupacións, federacións,
asociacións, fundacións, colectivos e outras entidades representativas tanto no ámbito territorial
como sectorial. Todas elas, pola súa implantación e participación en múltiples actividades
reivindicativas, veciñais, sociais, culturais, artísticas educativas, sanitarias,
etc. inflúen entre a poboación, detectando, propoñendo e colaborando na solución da
problemática social e urbana, e na dinamización da vida cidadá e mellora da calidade de vida.
Constitúen, daquela, un elemento máis do proxecto de vertebración da sociedade civil, no real
achegamento da xestión dos intereses públicos a aqueles ós que van dirixidos, que non son
outros que os cidadáns e cidadás desta cidade de Vigo. Dentro das medidas de fomento e apoio
ao asociacionismo, asume a tarefa de colaborar coas entidades máis significativas no
desenvolvemento dunha serie de accións de carácter sociocomunitario e socioeducativas que
redundan en beneficio da cidadanía.
II.- Que o Concello de Vigo, dentro das medidas de fomento da educación especial, asume a
tarefa de proporcionar colaboración as organizacións sen ánimo de lucro orientadas a educación
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e formación no ámbito da integración (laboral, social, educativa, familiar...) das persoas con
discapacidade, sendo a Fundación Igual Arte unha das máis importantes entidades que
perseguen estes obxectivos.
III.- Que, de conformidade co art. 6 dos seus Estatutos, a entidade “Fundación Igual Arte”, ten,
en xeral, por obxecto, a promoción, desenvolvemento, protección, participación, fomento de
actividades sociais, culturais, educativas, musicais de expresión, danza, teatro, plástica e arte
para todos, contemplando entre os seus fins concretos, todos eles de interese para a cidadanía
viguesa, os seguintes:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

IV.- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do 26/03/92,
modificado por acordo do 31/03/93), segundo Decreto de Alcaldía de data 16/05/97, a
“Fundación Igual Arte” atópase inscrita no Rexistro Municipal de entidades sen ánimo de lucro do
Concello de Vigo co número 851/03 no epígrafe 2.7.2.
V.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a entidade Fundación Igual Arte leve a cabo os
proxectos e actividades socioeducativas planificadas para o 2018, segundo memoria achegada,
que constitúen o obxecto do presente convenio e o seu fin social, axudando economicamente ao
financiamento dos gastos de mantemento, necesarios para o seu desenvolvemento.
VI.- Que o Concello de Vigo prevé, no seu vixente orzamento municipal, a partida orzamentaria
nominativa nº 9240.4890012, denominada “Convenio Fundación Igual Arte” nominativa a favor
da entidade, con unha asignación presupostaria de 10.000,00 €.
VII.- As actividades programadas pola Fundación Igual Arte para o 2018, que fundamentan a
concesión da subvención para o financiamento dos gastos de mantemento, con carácter xeral,
segundo proxecto incorporado ao expediente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educación musical
Teatro
Plástica
Eventos artísticos (exposicións, concertos...)
Celebracións (festa Nadal, entroido, fin de curso)
Centro de día

VIII.- Tendo en conta que, de acordo co disposto no artigo 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia (LSG), o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concedente, os
intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión, cuxo
obxecto é o fomento das actividades da fundación, mediante o financiamento dos gastos de
mantemento do seu local social, situado na Rúa Palencia, 34, entre os meses de novembro de
2017 a setembro de 2018, necesarios para o desenvolvemento das actividades da entidade,
cuxa contía, segundo orzamento de gastos achegado, é o seguinte:
ORZAMENTO DE GASTO DA ENTIDADE (novembro 2017- setembro 2018)
Persoal de mantemento

7.732,71 €

Calefacción

3.000,00 €

Luz
TOTAL

700,00 €
11.432,71 €

IX.- Que a entidade Fundación Igual Arte non incorra en ningunha das circunstancias e
prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei 38/03, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións
(LXS), para obter a condición de beneficiaria da subvención, atópase ao
corrente das súas obrigas tributarias coas administracións estatal, autonómica e local, e fronte a
Seguridade Social, e non é debedora por resolución de procedencia de reintegro, segundo
resulta das certificacións e declaracións responsables incorporadas ao expediente.
X.- Que, en base as precedentes consideracións e ao interese social, cultural, educativo,
asistencial... que para a cidade de Vigo representan as actividades que desenvolv e a entidade
Fundación Igual Arte, o Concello de Vigo e a beneficiaria conveñen a súa colaboración, no
ámbito socioeducativo e lúdico-formativo, dirixidas á potenciar o benestar e a integración de
persoas con minusvalías e necesidades especiais, e a celebración deste convenio, de
conformidade cos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A entidade Fundación Igual Arte comprométese a colaborar coa concellería de
Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos do Concello de Vigo, para o
fomento das actividades previstas e, en concreto, a:
1. Levar a cabo as actividades que fundamentan a concesión da subvención, co contido e nos
termos do proxecto achegado ao expediente.
2. Darlles ás actividades o maior grao de publicidade, facendo constar expresamente, a través
da presenza destacada do logotipo oficial, cuxo modelo estará a disposición da entidade no
servizo de Participación Cidadá, que son actividades subvencionadas polo Concello de Vigo,
respectando, en todo momento, a súa imaxe corporativa.
3. Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.
4. Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución das
actividades previstas.
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5. Presentará ao Concello de Vigo, a través da Concellería de Participación Cidadá e nos prazos
que establece o convenio, a memoria xustificativa final xunto a correspondente memoria
económica, nos termos sinalados no pacto oitavo deste convenio, así como, o balance
económico anual.
6. Comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras axudas que, para a mesma finalidade,
reciba doutras entidades públicas ou privadas.
7. Facilitar as actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, realicen os
técnicos do Concello, polo que estará obrigada a proporcionar canta información e
documentación se lle solicite ao efecto.
8. Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1. Conceder directamente á entidade “Fundación Igual Arte” unha subvención por importe de
10.000 € (dez mil euros), con cargo a partida orzamentaria nº 9240.4890012, denominada
“Convenio Fundación Igual Arte”, do vixente orzamento municipal, co obxecto de colaborar co
financiamento dos gastos de mantemento do seu local social entre os meses de novembro de
2017 a setembro de 2018, situado na Rúa Palencia 34, necesarios para o desenvolvemento das
actividades da entidade, en definitiva, para o fomento das mesmas.
2. Respectar a estrutura organizativa da “Fundación Igual Arte”.
Pola súa parte, o Concello está facultado para:
1. Obter a información e documentación que considere necesaria co fin de determinar o
cumprimento por parte da entidade, das actividades conveniadas, así como, a adecuación do
gasto ao valor de mercado.
2. Comprobar a adecuada xustificación, segundo o disposto no pacto oitavo, a correcta
execución e o cumprimento dos obxectivos marcados e da finalidade que determinou a
concesión ou goce da subvención e, no seu caso, liquidar as contías correspondentes en
concepto de axuda económica derivada da súa execución.
3. Esixir o reintegro das cantidades percibidas, así como, os intereses de demora, cando
proceda conforme ao art. 37 da LXS.
4. Acordar a imposición de sancións pola comisión de infraccións administrativas en materia de
subvencións tipificadas na normativa reguladora.
Terceiro.- En virtude del art. 19.2 LXS, esta subvención será compatible con calquera outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración
ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación
deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, coa presentación da
xustificación da subvención outorgada.

En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá superar,
illadamente ou en concorrencia con outras, o da actividade subvencionada,
suposto no que se procederá na forma prevista nos artigos art. 37.3 da Lei Xeral de Subvencións
e 34 do RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos, procederá a redución da subvención na mesma proporción. A
comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Quinto.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución total ou
parcial das actividades obxecto do convenio. Queda fora deste concepto a contratación daqueles
gastos nos que teña que incorrer para a realización por si mesma da actividade subvencionada.
Sexto.- A presente subvención está suxeita aos requisitos de publicidade recollidos no art. 18 da
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, última modificación 20 de maio de
2016.
Sétimo.- A entidade beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ao financiamento municipal
nas actividades subvencionadas, mediante a inserción do logotipo oficial do Concello de Vigo en
todo o material divulgativo que se edite ou publique ao respecto, con posterioridade a sinatura do
presente convenio. Así mesmo, colocarase, en lugar preferente da sede social da entidade e
locais onde se desenvolvan as actividades, un cartel publicitario anunciando a colaboración
pública do Concello de Vigo no financiamento das actividades da asociación entre novembro de
2017 ata setembro de 2018.
Oitavo.- O pagamento da subvención realizarase logo de que o beneficiario xustifique a
realización do proxecto. A xustificación da subvención realizarase pola Fundación Igual Arte
mediante a presentación dunha memoria final, coa súa correspondente conta xustificativa que
acredite o cumprimento total do obxecto e condicións do convenio. O prazo máximo para
achegar esta xustificación será o 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 de 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.
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
telemática 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,
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informáticos e telemáticos na xustificación de subvencións). A tal efecto, a entidade beneficiaria
achegará a documentacion xustificativa por medios electrónicos, informáticos e telemáticos
(EIT), resultando esixible a aportación de facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas
compulsadas das facturas 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
presentación 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 da subvención outorgada conterá a seguinte documentación e información:
a) Solicitude de abono da subvención.
b) Memoria descritiva das actuacións realizadas xustificativas do cumprimento das condicións
impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos
resultados obtidos, e nos que figurará, como mínimo e para cada unha delas, a seguinte
información:
1.Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado.
2.Datas e lugar de celebración.
3.Colectivo destinatario, número de beneficiarios e programación desenvolvida.
4.Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do curso, horas
de formación.
5.Actuacións realizadas.
6.Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e publicidade
relacionada coa actividade subvencionada.
7. No seu caso, memoria de prensa e comunicación.
8. No seu caso, rexistro fotográfico e/ou audiovisual.
9. Acreditar, mediante inserción, en lugar destacado, do logotipo oficial do Concello de Vigo a
difusión pública do cofinanciamento.
c) Unha memoria económica, na que se relacionarán, de forma numerada e correlativa, os
gastos efectuados, con identificación, no seu caso, do emisor/traballador, concepto dos gastos,
CIF/NIF do emisor/traballador, nº documento xustificativo, data do documento, Base
factura/nómina, no seu caso, IVE/IRPF, e importe total que se imputa á subvención. Así mesmo,
riscarase cun “x” diante do documento cuxo orixinal se achega, e reflectirase a suma total dos
gastos xustificados e a suma total dos documentos orixinais achegados, tendo presente que
deben xustificarse gastos por importe igual ou superior ao proxecto que serviu de base para a
concesión da subvención, e orixinais pola parte subvencionada, na forma prevista na Base 38.4
das Bases de Execución do Orzamento.
A parte do gasto do proxecto ou actividade non subvencionada xustificarase con copias
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, con carácter xeral e, no seu caso, que:
–
–
–

–
–
–

–

daráselle preferencia á presentación de facturas sobre os recibos de impostos
en ningún caso, se admitirán simples recibos e/ou tiques de caixa, notas de entrega,
albarás, resgardos bancarios...
no caso de facturas electrónicas, a autenticidade da orixe e a integridade do seu contido,
deben estar garantida por algún dos medios previstos legalmente (firma electrónica,
código de verificación...)
de conformidade co carácter finalista das subvención, non se admitirán facturas que
correspondan a conceptos non presupostados na memoria
as facturas deben emitirse a nome da entidade perceptora da subvención
cando unha entidade ou empresa emisora dunha factura estea exenta de IVE, deberá
achegar acreditación fidedigna da exención expedida polo órgano ou administración
competente
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, aínda que estas cantidades non sexan imputables á subvención
cando se inclúan gastos de seguros, achegarase fotocopia do correspondente contrato
vixente durante o período subvencionado

e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia, acompañando a correspondentes
resolucións de concesión ou, no seu caso, declaración responsable de non percepción doutras
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axudas para a mesma finalidade procedentes doutras administracións ou entidades públicas ou
privadas, nacionais, da Unión Europea ou de Organismo Internacionais.
f) A beneficiaria deberá estar ao corrente no seu cumprimento coas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, e non ser debedora por resolución de procedencia de reintegro. Porén, non
será necesario presentar novas certificacións ao respecto se as obrantes no expediente de
concesión seguen vixentes conforme ao art. 23.3 do RLXS.
g) Declaración responsable do representante legal da entidade receptora, acreditativa dos
seguintes extremos:
- Da veracidade da información e da autenticidade da documentación achegadas.
- Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade
subvencionada.
- Que foron abonados aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do dereito que
incorporan.
- Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación do
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi practicada a
pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia
Estatal da Administración Tributaria.
- Carta de pago do reintegro que proceda en supostos de remanentes non aplicados, excesos
obtidos sobre o custe de actividade subvencionada e o interese de demora correspondente
(artigos 19.3 e 37.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e art. 17.3 e 33.3
la Lei 9/2007, de 13 xuño de subvencións de Galicia).
- No seu caso, de non dedución do IVE, cuxo importe, derivado dos gastos da axuda a xustificar
é asumido pola entidade beneficiaria ao non poder deducilo.
h) Acreditarase a difusión pública do financiamento da Concellería de Parques, Xardíns,
Comercio, Participación Cidadá e Distritos, e de cada unha das actividades para cuxa realización
se concede a presente subvención, segundo memoria de actividades achegada, mediante a
presenza destacada do logotipo oficial do Concello de Vigo, respectando en todo momento a
imaxe corporativa.
Noveno.- A 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
“Fundación Igual Arte” no desenvolvemento das actividades sunvenionadas.
Décimo.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta
corrente número ES66 2100 1774 2102 0004 2194 (CaixaBank)
Décimo primeiro.- Antes de proceder ao pago da subvención a entidade beneficiaria deberá
estar ao corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa Seguridade Social e non ser
debedora por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha
declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Décimo segundo.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a
natureza das actividades subvencionadas e se realicen no período comprendido entre o
01/11/17 e o 30/09/18.

Décimo terceiro.- A realización da actividade subvencionada, a súa axeitada xustificación e o
cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada polos
servizos da Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos. O xefe
do servizo de Participación e Atención Cidadá emitirá informe ao respecto facendo constar, no
seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar
incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo cuarto.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida
pola Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos e pola
Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercicio das súas
funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo quinto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos do artigo 37 Lei Xeral de Subvencións.
Cando o incumprimento da actividade se traduza nunha diminución significativa do proxecto
subvencionado, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá
o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso
da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo sexto.- En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei Xeral de Subvencións e, no seu caso, Título IV da Lei de
Subvencións de Galicia e na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas para o exercicio da potestade sancionadora.
Décimo sétimo.- A entidade beneficiaria está informada de que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais, de que a finalidade da súa recollida é
a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a
práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o
seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei
de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa
achega é obrigatoria.
Ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei 15/1999, do 13 de
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento a
Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos do Concello de
Vigo.
Décimo oitavo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que
se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en
materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos
non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as
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Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas de dereito
administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Décimo noveno.- A presente subvención se rexistrará na BDNS no momento da concesión do
convenio, conforme establece a Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e no
portal de transparencia do Concello de Vigo.
Vixésimo.- O presente convenio terá vixencia dende a data da súa sinatura ata o 30 de
setembro de 2018, sen prexuízo do disposto para o prazo de xustificación e para o período de
imputación dos gastos subvencionables.

6(1001).INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVIZO (GASTOS DE
LOCOMOCIÓN) DE DIVERSOS SERVIZOS MUNICIPAIS. EXPTE. 32604/220.
Visto o informe de fiscalización do 07/09/18, dáse conta do informe-proposta do
05/09/18, asinado pola técnica de Formación e Avaliación, a xefa da Área de
Recursos Humanos e Formación, e o concelleiro-delegado da Xestión Municipal e
Persoal, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
Na Área de Recursos Humanos e Formación teñen sido recibidos diferentes expedientes
administrativos referidos a indemnizacións por razón do servizo efectuados por persoal
municipal, xuntamente cos informes acreditativos da efectiva realización dos mesmos. Ditos
documentos están asinados polos correspondentes xefes/as dos servizos ou Áreas e contan
coa conformidade dos Concelleiros/as-delegados/as das Áreas de goberno.
Os expedientes recibidos corresponden aos servizos municipais de Vias e Obras,
Desenvolvemento Local e Emprego, Conserxería, Seguridade e Mobilidade, Servizos
Económicos (Inspección Tributos), Cemiterios, Museos, Benestar Social, Normalización
Lingüística, Educación e área de RRHH e Formación (SPRL).
En tódolos expedientes relacionados inclúese orde de servizo a cada empregado municipal
para a realización dos desprazamentos en función do desempeño das tarefas do seu posto
indicando éstas en cada caso, data, identificación do empregado municipal, percorrido e
número de quilómetros correspondentes a cada ún deles, así como a matrícula do vehículo
utilizado nestes desprazamentos.
A efectiva realización dos desprazamentos, xunto coa veracidade na necesidade e
procedencia dos mesmos en relación coa prestación do servizo público presúmese coa
correspondente sinatura dos xefes dos servizos e Concelleiros/as-delegados/as dos centros
xestores.
Compróbase a concordancia dos datos que figuran no sistema de control de presencia en
concepto de saídas por motivos de traballo (código 02) cos datos individuais de cada un dos
empregados municipais propostos así como demais ausencias (vacacións, permisos, etc).

No caso do expediente 82556/250, a Comisión de Goberno de data 20/10/2003 acordou recoñecer unha indemnización por importe de 120,20 € mensuais ao funcionario con número
de persoal 78966, actualmente Xefe da Unidade de Mantemento dos Viais Municipais. Incorpórase en dito expediente relación dos servizos encomendados consistentes no control das
obras de mantemento, medición e toma de datos para a redacción de proxectos, subdirección de obras municipais, supervisión de proxectos, informes de expedientes que afectan á
vía pública, etc., incluíndo relación de expedientes e localización das obras.
Tendo en conta o importe unitario por Km. percorrido establecido no Real Decreto 462/2002,
de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo e a Orden ministerial 3770/2005,
de 1 de decembro, que actualiza o importe da indemnización por uso do vehículo particular,
e o nº de Km. que figuran en cada unha das relacións asinadas polas xefaturas de Servizo e
conformadas polos concelleiros/as-delegados correspondentes, o importe dos devanditos
expedientes, nos termos dos cálculos efectuados por esta área, supón un importe de
7.943,87 €.
A relación dos efectivos públicos municipais con dereito á percibir as indemnizacións por
razón do servizo correspondentes para os períodos temporais consignados concrétase no
listado subseguinte -que comeza polo empregado público con número de persoal 11682 e
que remata co empregado con número de persoal 79388-:
Nº Expte.

Servizo

Traballador

DNI

Nº Pers Mes/período

Importe

81894/250
82326/250

82556/250
15350/77
15229-152301549015491-1559015589/77
520-523526/201
180064525
180083890
180101602
35159/502

VÍAS E
OBRAS

Villar Estévez, R.

*****815J

11682

Maio-xullo

339,34 €

Amoedo Moreira, J.L.

*****079V

22467

Maio-xullo

304,00 €

Matilde Viñas, J.E.
Berros Pérez, A.

*****551P
*****182H

11831
78966

Xullo2º trim. 2018

160,55 €
360,60 €

*****232R

13920

Maio

27,87 €

Alberte Cea, X.A.

*****723M

77990

Marzo a xullo

21,60 €

Pérez Durán, M.G.

*****404F

79453

Marzo a xullo

30,30 €

*****162E

13706

Maio a xullo

712,12 €

*****496H
*****643B

17822
15303

Maio a xullo
Maio a xullo

629,47 €
458,09 €

*****314D

15355

Maio a xullo

586,53 €

*****371N

15480

Maio a xullo

525,73 €

*****018D

15510

Abril a xullo

894,90 €

*****726R

11529

Abril a xullo

831,25 €

*****647F

9550

Abril a xullo

768,93 €

*****315S

23656

Abril

68,02 €

*****284W

76430

Abril a xullo

387,79 €

D.L.EMPREGutiérrez Orúe, F.J.
GO

CONSERXEFernández Amil, F.
RÍA
Yáñez Rodríguez, J.
SEGURIDADE Roca Dafonte, J.M.
Rodríguez Caramés,
E
J.M.
MOBILIDADE Bacelos González, J.
SERV.ECONÓM.
Fragua Jamardo, V.

Fernández Pedreira,
E.
35228/502
Comesaña Rial, M.
González Campelos,
35229/502
M.
11517-11522- CEMITERIOS Rodríguez López, A.
1153635178/502
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Nº Expte.
11566/255
170134592180030386

Servizo

Traballador

MUSEOS

Ballesta De Diego,
J.J.

*****836L

76439

Marzo a maio

5,70 €

Egea Torrón, P.

*****376C

18543

Out17-marzo-abrmaio

22,23 €

*****837V

80072

Marzo a maio

61,56 €

*****947P

15071

Out.17

10,26 €

Díaz Sánchez, M.

*****105M

82992

Marzo a xullo

20,10 €

Martínez Ramos, E.

*****793E

79557

Marzo a maio

3,57 €

*****893R

23840

Abril a xuño

15,30 €

*****823K

19399

Xaneiro a maio

698,06 €

180047301

Rodríguez Fernández, X.
Faro Chamadoira, A.

180063801
180082533
152281154954175228175243175244/301
154131156467156807/301
2370-334
180096734

B. SOCIAL

NORMALIZ.Souto González, M.P.
LING
Codesido Rodríguez,
EDUCACIÓN
J.F.

DNI

Nº Pers Mes/período

TOTAL

Importe

7.943,87 €

FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA:
I.- Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017.
II.- Artigos 10, 18, 20 e 21 do Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións
por razón do servizo.
III.- Base 36ª das Bases de Execución do Orzamentos Municipais do Concello de Vigo para
o exercicio económico 2018.
IV.- Artigo 219 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei de Facendas Locais: Imputación do gasto: clasificación económica
2312000 -”Gastos de Locomoción” dos vixentes Orzamentos Municipais e conseguintes
Bases de Execución do Orzamentos Municipais do Concello de Vigo para o exercicio
económico 2018.
V.- Artigo 127.1, apartados g) e h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local, en redacción dada por Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a
Modernización do Goberno Local, en canto ao réxime de atribución competencial da Xunta
de Goberno Local, modificada pola Lei 27/2013, de 27 de decembro de Racionalización e
Sostenibilidade da Administración Local.
En consecuencia, e previo o preceptivo informe de fiscalización que pola Intervención Xeral
Municipal se emita nos termos do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que
se aproba o Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, proponse á Xunta de Goberno
Local a adopción do seguinte:

ACORDO:
“Aprobar o gasto por un importe de 7.943,87 €, correspondente aos desprazamentos
efectuados por persoal municipal en concepto de indemnizacións por razón do servizo,
acreditada a súa efectiva realización nos expedientes e informes recibidos na área de
Recursos Humanos e Formación, asinados polos correspondentes xefes/as dos servizos ou
áreas e contan coa conformidade dos concelleiros/as-delegados/as das áreas de goberno,
segundo a relación contida no cadro subseguinte -que comeza polo empregado público con
número de persoal 11682 e que remata co empregado con número de persoal 79388-,
imputándose o gasto con cargo á clasificación económica dos vixentes Orzamentos
municipais 231.2 -Gastos de Locomoción.
As partidas funcionais son as seguintes:
NÚM. PARTIDA
SERVIZO
1532 Vías e Obras - Ospio
2410 Desenvolvemento Local e Emprego
9200 Conserxería
1330 Mobilidade e Seguridade
9320 Servizos Económicos
1640 Cemiterios
3371 Museos
2310 Benestar Social
3341 Normalización Lingüística
3230 Educación
TOTAL

TOTAL
1.164,49 €
79,77 €
1.341,59 €
1.570,35 €
2.563,10 €
387,79 €
99,75 €
23,67 €
15,30 €
698,06 €
7.943,87 €

Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a precedente proposta.

7(1002).AXUDAS ESPECIAIS DO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL (FAS)AGOSTO 2018. EXPTE. 32528/220.
Visto o informe de fiscalización do 29/08/18, dáse conta do informe-proposta da
mesma data, asinado pola xefa da Área de Recursos Humanos e Formación, e polo
concelleiro-delegado da Xestión Municipal e Persoal, que di o seguinte:
Pola Comisión Xestora do Fondo de Acción Social, remitese a esta Área de Recursos
Humanos e Formación acordo adoptado pola mesma en sesión do 20/072018, relativo á
concesión de axudas especiais aos empregados municipais con nº de persoal 77022,
23053, 79385, 15071, 15473, 15527, 80559, 14835, 22361, 80278 e 80769 tal como se
reflicte en dita acta por un importe de 12.467,00 € .
Así mesmo, denéganse a solicitude presentadas polo empregado 79383,
criterio da comisión non corresponde a axuda.

dado que a
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FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I.- Ley 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.
II.- Artigos 29, 30 e 31 do Acordo Regulador das condicións económicas e sociais dos
traballadores/as ao servizo do Concello de Vigo.
III.- Bases de Execución do Orzamento Municipal do Concello de Vigo para o exercicio
económico 2018.
IV.- Artigo 219 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei de Facendas Locais. Imputación do gasto: clasificación económica
22101620400-Fondo Social dos orzamentos municipais para o ano 2018.
V.- O Regulamento rector do Fondo de Acción Social (FAS), que se incorpora ao presente
expediente, establece no seu artigo 5 as funcións e competencias da Comisión Xestora do
Fondo de Acción Social (CXFAS) preceptuando que corresponde á mesma:
1.- Elaboración e proposta de aprobación ao órgano competente das bases reguladoras das
convocatorias ordinarias e extraordinarias do Fondo de Acción Social, achégase certificación
da Xunta de Goberno Local de data 16/04/2013, de aprobación de ditas bases rectoras.
2.- Elaboración e proposta de aprobación ao órgano competente das convocatorias
concretas, de carácter ordinario ou extraordinario, susceptibles de ser aprobadas dentro de
cada exercicio orzamentario.
3.- Recepción, estudio e avaliación das solicitudes de axudas presentadas, con formulación
da proposta de outorgamento individualizado ao órgano municipal competente.
4.- Arquivo e custodia da documentación presentada polos solicitantes na sede física
correspondente, garantindo a posta a disposición da mesma aos órganos responsables da
fiscalización e control orzamentario e contable, así como da Corporación Municipal e do
persoal municipal, ostentando a titularidade dos ficheiros de datos sometidos á Lei Orgánica
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e normativa de
concordante aplicación.
5.- Elaboración de memoria anual relativa á actividade da propia Comisión e á xestión
administrativa e orzamentaria do Fondo de Acción Social (FAS) aos efectos de dar conta do
mesmo ao órgano municipal competente para a xestión do persoal municipal, garantindo a
súa difusión entre o persoal municipal.
6.- Elevación ao órgano municipal competente para a xestión do persoal municipal de
propostas de mellora, reordenación ou reorganización dos diferentes programas e
actuacións contidos no presente regulamente, dirixidas á mellora das condicións sociais dos
efectivos públicos municipais.
7.- Planificación, calendarización e desenvolvemento efectivo das actuacións necesarias
para a execución dos programas do FAS, coa obriga de manter permanentemente
informados de tal extremo ao órgano municipal competente e ao persoal municipal.

8.- En xeral, calquera outra función que se precise para un mellor cumprimento dos
obxectivos relacionados coa xestión do Fondo de Acción Social (FAS) tendentes á mellora
das condicións sociais do persoal municipal.
VI.- Artigo 127.1, apartados g) e h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do
Réxime Local, en redacción dada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a
Modernización do Goberno Local, en canto ao réxime de atribución competencial da Xunta
de Goberno Local.
En consecuencia, e previo o preceptivo informe de fiscalización que pola Intervención Xeral
se emita nos termos do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, proponse á Xunta de Goberno Local a
adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Aprobar a axuda especiai propostas pola Comisión Xestora do Fondo de Acción
Social do Concello de Vigo en acordo de 20/07/2018, por un importe total de 12.467,00 €
(DOCE MIL CATROCENTOS SESENTA E SETE EUROS), acordando en consecuencia que
se proceda ao pagamento con cargo á clasificación orzamentaria 22101620400-Fondo
Social aos seguintes empregados municipais:
Nº PERSOAL

€

77022

382,00

23053

125,00

79385

1.289,00

15071

2.435,00

15473

3.760,00

15527

242,00

80559

96,00

14835

420,00

22361

2.487,00

80278

750,00

80769

481,00

Segundo.- Denegar a solicitude presentada polo empregado 79383, dado que a criterio da
comisión non corresponde a axuda.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso de reposición perante o mesmo
órgano que a dictou no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación
ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de 2 meses a contar dende o día seguinte ao
da notificación ou publicación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos
supostos, termos e condicións do disposto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1198, do 13 de
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xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa, sen prexuízo de calquera
outro que se estime procedente en Dereito.

Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a precedente proposta.

8(1003).SOLICITUDE DE PRÓRROGA DE PRÉSTAMO TEMPORAL DE
PEZAS DO MUSEO MUNICIPAL QUIÑONES DE LEÓN PARA A EXPOSICIÓN
“JULIO VERNE. OS LÍMITES DA IMAXINACIÓN” NO MUSEO MARCO DE VIGO.
EXPTE. 6295/337.
Visto o informe xurídico do 07/09/18, dáse conta do informe-proposta do 24/08/18,
asinado polo director do Museo municipal “Quiñones de León” e polo concelleirodelegado de Cultura, que di o seguinte:
INFORME.Con data 12 de abril de 2018 a Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria, adoptou o
acordo de préstamo temporal das pezas do museo municipal “Quiñones de León” que logo
se indican; ao museo MARCO de Vigo, para a exposición “Julio Verne. Os límites da
imaxinación”, producida pola Fundación Telefónica no periodo 19 de abril - 15 de setembro
de 2018 na planta principal de dito museo, segundo as condicións xerais que se achegan ao
expediente.
Obxecto: Carta mariña de cabo de Peñas a Cabo Ortegal
Autor: Descoñecido holandés
Nº Inv.: 8063
Data: S. XVII
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 57,8 x 53 cm
Valor a efecto de seguro: 500 euros
Obxecto: Carta mariña de cabo de Peñas a Cabo Ortegal
Autor: Descoñecido holandés
Nº Inv.: 8064
Data: S. XVII
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 57,5 x 42,3 cm
Valor a efecto de seguro: 500 euros
Obxecto: Carta mariña de cabo Fisterra a Caminha
Autor: Descoñecido holandés
Nº Inv.: 8065
Data: S. XVII
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 57,5 x 42,3 cm

Valor a efecto de seguro: 500 euros
Obxecto: Informe manuscrito da expedición Dickson
Autor: Descoñecido
Nº Inv.: 8269
Data: 1825
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 25 x 17 cm
Valor a efecto de seguro: 3000 euros
Obxecto: Vigo. Batalla de Rande
Autor: Paulus Decker
Nº Inv.: 8062
Data: 1720
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 59,5 x 65,5 cm
Valor a efecto de seguro: 1500 euros
Obxecto: Batalla de Rande
Autor: Daneil de la Feuille
Nº Inv.: 9225
Data: S. XVIII
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 15 x 20 cm
Valor a efecto de seguro: 600 euros
Obxecto: Batalla de Rande
Autor: Peter Schenk
Nº Inv.: 9226
Data: S. XVIII
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 19 x 19 cm
Valor a efecto de seguro: 1500 euros
Con data 2 de agosto de 2018 recíbese no Museo municipal “Quiñones de León” escrito do
Xerente do Museo de Arte Contemporánea de Vigo, D. Martiño Nogueira, no que se solicita
prórroga do préstamo temporal destas pezas ata o 21 de outubro de 2018 por mor da
prolongación da antedita exposición.
En data 20 de agosto de 2018 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación da Xunta de
Galicia, a instancias da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, autoriza a prórroga de saída
solicitada polo Museo MARCO de Vigo ao resultar preceptiva a súa autorización dacordo co
artigo 64.1 da Lei 5/2016, de 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia -DOG núm 92, de 16
de maio de 2016 (“O traslado de bens mobles declarados de interese cultural (BIC) deberá ser
autorizado pola consellería competente en materia de patrimonio cultural e anotado no Rexistro
de Bens de Interese Cultural. Indicarase a súa orixe e destino, o carácter temporal ou definitivo
do traslado e as condicións de conservación, seguridade, transporte e, no seu caso,
aseguramento”).
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Presentado certificado de prórroga de aseguramento das pezas conforme ao novo periodo
de cobertura; manténdose idénticas circunstancias nas condicións de exhibición das pezas;
e rexendo as condicións municipais orixinais establecidas para o préstamo inicial; visto o
interese cultural da exposición así como a oportunidade para a divulgación do patrimonio
artístico da colección do Museo municipal “Quiñones de León”; coa conformidade do
Concelleiro Delegado de Cultura; faise á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA.“Autorizar a prórroga de préstamo temporal das pezas do museo municipal “Quiñones de
León” que logo se indican; ao museo MARCO de Vigo, para a exposición “Julio Verne. Os
límites da imaxinación”, producida pola Fundación Telefónica; ata o 21 de outubro de 2018
por mor da prolongación da antedita exposición, segundo a mesmas condicións xerais
establecidas para o préstamo inicial que se achegan no expediente.
•
•
•
•
•
•
•

Obxecto: Carta mariña de cabo de Peñas a Cabo Ortegal
Autor: Descoñecido holandés
Nº Inv.: 8063
Data: S. XVII
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 57,8 x 53 cm
Valor a efecto de seguro: 500 euros

•
•
•
•
•
•
•

Obxecto: Carta mariña de cabo de Peñas a Cabo Ortegal
Autor: Descoñecido holandés
Nº Inv.: 8064
Data: S. XVII
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 57,5 x 42,3 cm
Valor a efecto de seguro: 500 euros

•
•
•
•
•
•
•

Obxecto: Carta mariña de cabo Fisterra a Caminha
Autor: Descoñecido holandés
Nº Inv.: 8065
Data: S. XVII
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 57,5 x 42,3 cm
Valor a efecto de seguro: 500 euros

•
•
•
•
•
•
•

Obxecto: Informe manuscrito da expedición Dickson
Autor: Descoñecido
Nº Inv.: 8269
Data: 1825
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 25 x 17 cm
Valor a efecto de seguro: 3000 euros

•
•

Obxecto: Vigo. Batalla de Rande
Autor: Paulus Decker

•
•
•
•
•

Nº Inv.: 8062
Data: 1720
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 59,5 x 65,5 cm
Valor a efecto de seguro: 1500 euros

•
•
•
•
•
•
•

Obxecto: Batalla de Rande
Autor: Daneil de la Feuille
Nº Inv.: 9225
Data: S. XVIII
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 15 x 20 cm
Valor a efecto de seguro: 600 euros

•
•
•
•
•
•
•

Obxecto: Batalla de Rande
Autor: Peter Schenk
Nº Inv.: 9226
Data: S. XVIII
Técnica: Gravado/papel
Dimensións: 19 x 19 cm
Valor a efecto de seguro: 1500 euros”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a precedente proposta.

9(1004).SUBVENCIÓN NOMINATIVA, MEDIANTE UN CONVENIO COA
ASOCIACIÓN AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO A
GALICIA” PARA O DESENVOLVEMENTO DA IX RUTA MARÍTIMA XACOBEA “O
CABALEIRO DAS CUNCHAS”. EXPTE. 2123/330.
Visto o informe xurídico do 03/08/18, e de fiscalización do 10/09/18, dáse conta do
informe-proposta do 26/07/18, asinado polo xefe do servizo Xestión e Promoción
Cultural, o concelleiro-delegado da Área de Cultura, e o concelleiro-delegado da
Área de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Con data do Rexistro Xeral 16 de xullo pasado, a ASOCIACIÓN AMIGOS DA RUTA
MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO A GALICIA presenta escrito de solicitude de
subvención para o programa IX Ruta Marítima Xacobea “Cabaleiro das Cunchas” a realizar
durante o exercicio 2018; por este motivo, con data 24 de xullo, o concelleiro-delegado da
Área de Cultura resolveu que por parte desta xefatura se iniciase o expediente de
subvención correspondente, por importe de 8.000 € con cargo á aplicación orzamentaria
3340.480.00.09 do orzamento municipal vixente, e realizar un convenio con esta entidade
para regulala.
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ANTECEDENTES.A ASOCIACIÓN AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO A GALICIA é
unha asociación sen ánimo de lucro cuxos obxectivos son a recuperación, promoción,
defensa e difusión da Traslatio, é dicir, a ruta marítima Xacobea pola que se trouxeron os
restos do Apóstolo Santiago a Galicia. Por este motivo, veñen organizando dende hai nove
anos o programa cultural denominado “Ruta Marítima Xacobea “Cabaleiro das Cunchas”.
PROGRAMA E ORZAMENTO:
A IX Ruta Marítima Xacobea “Cabaleiro das Cunchas” realizarase do 3 ao 12 de agosto de
2018.
A memoria económica que se achega ao presente convenio, incorpora o presuposto xeral de
gastos do programa obxecto do convenio polo importe total de 22.016 € (vintedous mil
dezaseis euros) financiándose coas seguintes achegas:
–
–
–
–
–

Concello de Vigo: 8.000 € (36,34 %)
Participantes na travesía: 3.920 € (17,81 %)
Xacobeo Galicia: 6.000 € (27,24 %)
Zona Franca: 3.000 € (13,63 %)
Publicidade: 1.096 € (4,98 %)

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

Proxecto e orzamento da actividade
NIF da presidenta
CIF da entidade
Estatutos da entidade e capacidade da presidenta
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Axencia Tributaria
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Xunta de Galicia
Certificado de estar ao corrente de pagos co Concello de Vigo
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Seguridade Social
Certificación da conta bancaria
Declaración de non estar incurso en prohibición para obter subvencións.
Declaración doutras axudas.
Seguro de responsabilidade civil e recibo do pagamento correspondente
Escrito de aceptación do texto do convenio de colaboración relativo ao IX Ruta
Marítima Xacobea “Cabaleiro das Cunchas”, proposto polo Concello de Vigo.

LEXISLACIÓN APLICABLE.A concesión da subvención que outorgue o Concello de Vigo á ASOCIACIÓN AMIGOS DA
RUTA MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO A GALICIA, para a organización da IX Ruta
Marítima Xacobea “Cabaleiro das Cunchas”, obxecto do presente convenio, rexerase pola
Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, do 21 de xuño,
polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; R.D. Leg 2/2004, de 5
de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de 2 de abril RBRL e demais lexislación básica do estado en
materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia; os
preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen

neste convenio; as bases de execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes
normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real Decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de
abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.
A concesión da subvención directa á ASOCIACIÓN AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO
APÓSTOL SANTIAGO A GALICIA deberá axustarse ao previsto no art.22.2 apartados a) e
c) da Lei 38/2003 xeral de subvencións, tanto por estar prevista nominativamente no
presuposto do Concello de Vigo de 2018, como polo interese público, social e cultural que
supón a actividade para a cidade de Vigo; acreditado na concordancia do programa singular
a executar, os fins estatutarios da entidade, a súa complementariedade ca actividade
cultural organizada polo Concello e marcada diferenza ca oferta doutras entidades, polo cal
non procede promover a concorrencia para o seu outorgamento.
De acordo co previsto no art. 26.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
os convenios serán o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas
nominativamente; polo que se inclúe o correspondente proxecto de convenio na proposta de
resolución.
ÓRGANO DE RESOLUCIÓN E ÁMBITO DE COMPETENCIAS .O órgano de goberno para a concesión desta subvención directa é a Xunta de Goberno
Local.
O obxecto do expediente corresponde a materias de competencia propia do Concello
segundo os artigos 25.2. m da Lei 7/1985, do 2 de abril, promoción da cultura e equipamentos
culturais e o 80.2. n) (actividades culturais) da Lei 5/1997, de administración local de Galicia.

FINANCIAMENTO DA SUBVENCIÓN.A subvención do Concello de Vigo á ASOCIACIÓN AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO
APÓSTOL SANTIAGO A GALICIA ten como obxecto financiar a organización da IX Ruta
Marítima Xacobea “Cabaleiro das Cunchas” con cargo á
partida 3340.480.00.09
“CONVENIO AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO”, a concesión dunha
subvención por importe de 8.000 €, a favor da devandita entidade.
A subvención do Concello de Vigo á ASOCIACIÓN AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO
APÓSTOL SANTIAGO A GALICIA é compatible con outras subvencións, axudas, ingresos
ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera outras administracións ou
entes públicos ou privados.
CONDICIÓNS DE CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN
A resolución de concesión da subvención deberá establecer as condicións e compromisos
aplicables (segundo se establece tanto na Lei Xeral de Subvencións como na Lei de
subvencións de Galicia), que se detallan no texto de proposta de convenio.
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Coa conformidade do concelleiro-delegado da Área de Cultura e mailo concelleiro-delegado
da Área de Orzamentos e Facenda, tralos informes xurídico e da Intervención Xeral do
Concello de Vigo, faise a seguinte
PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL.“PRIMEIRO.- Aprobar a concesión directa dunha subvención por importe de 8.000 € (oito mil
euros) á ASOCIACIÓN AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO A
GALICIA, CIF. G27742485), para o financiamento da IX Ruta Marítima Xacobea “Cabaleiro
das Cunchas”, organizado por esta entidade; e autorizar e dispoñer o devandito gasto con
cargo á aplicación orzamentaria 3340.480.00.09 “CONVENIO AMIGOS DA RUTA
MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO”, que figura no orzamento municipal vixente do
Concello de Vigo.
SEGUNDO.- Que se aprobe o texto do proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e á
ASOCIACIÓN AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO A GALICIA que
regula o desenvolvemento da subvención outorgada para o financiamento da IX Ruta
Marítima Xacobea “Cabaleiro das Cunchas”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
ASOCIACIÓN AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO A GALICIA, PARA O
DESENVOLVEMENTO DA IX RUTA MARÍTIMA XACOBEA "O CABALEIRO DAS CUNCHAS"

En Vigo, _ de _____ de dous mil dezaoito

REÚNENSE
A Concellería de Cultura (en adiante CONCELLERÍA), e no seu nome e representación, D.
Cayetano Rodriguez Escudero, en virtude do seu cargo de concelleiro-delegado da Área de
Cultura, Concello de Vigo (CIF P3605700H), para o que foi nomeado polo decreto de delegación
de Alcaldía e acordo da Xunta de Goberno Local, ambos de data 19 de xuño de 2015; con
enderezo na Praza do Rei nº 1, CP 36202; no exercicio das facultades e demais funcións que lle
foron conferidas por razón do seu cargo,
Doutra, D. Javier Grande Pérez, na súa condición de presidente da ASOCIACIÓN AMIGOS DA
RUTA MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO A GALICIA (CIF: G27742485) (en adiante a
ASOCIACIÓN), con enderezo social en rúa San Miguel, número 1, planta baixa, CP 36208 da
cidade de Vigo, actuando en nome e representación da devandita entidade, segundo as
facultades que lle outorgan os seus estatutos.

Ámbalas dúas partes teñen plena capacidade para levar adiante este convenio e,
MANIFESTAN
I.- Que a ASOCIACIÓN AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO A GALICIA
é unha asociación sen ánimo de lucro cuxos obxectivos son a recuperación, promoción, defensa
e difusión da Traslatio, é dicir, a ruta marítima Xacobea pola que se trouxeron os restos do
Apóstolo Santiago a Galicia. Por este motivo, veñen organizando dende hai nove anos o
programa cultural denominado “Ruta Marítima Xacobea “Cabaleiro das Cunchas”.
II.- Que o Concello de Vigo, coñecedor de ditas actividades e accións e no exercicio da súa
competencia propia de promoción da cultura, que lle recoñece o artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, na vixente redacción, dada pola Lei 27/2013, de 27
de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local, desexa promover e
colaborar económicamente na execución da programación da ASOCIACIÓN AMIGOS DA
RUTA MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO A GALICIA concretamente na IX RUTA
MARÍTIMA XACOBEA “CABALEIRO DAS CUNCHAS”, como medio que é de promover e
dinamizar a cultura da cidade.
III.- Que con esta finalidade o Concello de Vigo inclúe a aplicación orzamentaria 3340.480.00.09
do orzamento municipal vixente para o presente exercicio, como subvención nominativa, a favor
da ASOCIACIÓN AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO A GALICIA, coa
cantidade de 8.000 euros.
IV.- Que a ASOCIACIÓN AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO APÓSTOL SANTIAGO A
GALICIA non está incursa en prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei
de subvencións de Galicia, atópase ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, e non ten débedas pendentes co Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións
responsables e certificacións que figuran no expediente administrativo arriba citado.
V.- De acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e 26,1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións, polo que as partes acordan asinar o presente convenio de colaboración para
regular os termos da súa concesión, que ten como obxecto a organización de devandito
programa.
De conformidade ás precedentes consideracións e dado o interese común das partes asinantes
nas que as dúas teñen intereses coincidentes, e co fin de acadar unha maior eficacia na
execución das actuacións, é polo que asinan o presente convenio de colaboración de acordo
coas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- OBXECTO
A través do presente convenio, establécense as condicións polas que se rexerá a colaboración
entre a CONCELLERÍA e maila ENTIDADE para desenvolver a IX RUTA MARÍTIMA XACOBEA
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“CABALEIRO DAS CUNCHAS”, que se detalla na documentación achegada pola entidade no
presente expediente de aprobación do convenio.
SEGUNDA.- PRESUPOSTO E FINANCIAMENTO
A memoria económica que se achega ao presente convenio, presentado pola ASOCIACIÓN,
incorpora o presuposto xeral de gastos do programa obxecto do mesmo, polo importe total de
22.016 € (vintedous mil dezaseis euros) financiándose coas seguintes achegas:
– Concello de Vigo: 8.000 € (36,34 %)
– Participantes na travesía: 3.920 € (17,81 %)
– Xacobeo Galicia: 6.000 € (27,24 %)
– Zona Franca: 3.000 € (13,63 %)
– Publicidade: 1.096 € (4,98 %)
TERCEIRA.- DATAS DO PROGRAMA
A IX Ruta Marítima Xacobea “Cabaleiro das Cunchas” realizarase do 3 ao 12 de agosto de 2018.
CUARTA.- OBRIGAS DA ENTIDADE . MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
1.Organizar as actividades a través dun equipo de profesionais dirixidos e/ou supervisados pola
ENTIDADE, actuando como interlocutor único ante a CONCELLERÍA D. Javier Grande Pérez,
presidente da entidade.
2.Responsabilizarse da organización integral do programa, difundilo amplamente, dispoñer dos
espazos, e solicitar, de ser o caso, os permisos correspondentes para a utilización dos
mesmos, solicitude de ocupación de vía pública, cargas e descargas, instalación de
elementos, etc.
3.Cumprir o programa obxecto da subvención, de acordo co establecido neste convenio e no
acordo de concesión, asumindo o aboamento dos gastos relativos á organización da
actividade, tanto directos como indirectos (contratacións, produción, dereitos de autor
derivados da programación, material de difusión, aluguer e uso de espazos de ser o caso, e
demais infraestruturas necesarias para o desenvolvemento efectivo da actividade).
4.Cumprir coas obrigas fiscais, así como das disposicións vixentes en materia laboral, de
Seguridade Social e de saúde e hixiene no traballo.
5.Incorporar os anagramas-logotipos do Concello de Vigo na forma que se detalla na cláusula
sétima, e comunicar as accións de difusión nas que se deberá facer mención expresa da
subvención obxecto deste convenio.
6.Facilitar á CONCELLERÍA a información necesaria para a difusión do programa a través da
páxina “vigocultura.org” e demais canles oficiais.
7.Comunicar á CONCELLERÍA as modificacións das circunstancias que fundamentasen a
concesión da subvención (art.11.d da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia), en particular os
cambios ou cancelacións de elementos do proxecto de actividades, obtención doutras
subvencións, axudas ou recursos que modifiquen o financiamento, no momento en que teña
constancia da súa dispoñibilidade ou efectividade, e en en todo caso, con anterioridade á
xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos; co obxecto de determinar a
oportunidade da autorización da modificación ou substitución por outros programas, ou ben
proceder á redución do importe da subvención concedida ou reintegro.

A alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá dar lugar á
modificación da resolución de concesión (art.17.3 da citada Lei).
8.A concesión da subvención á ENTIDADE implica a súa aceptación das obrigas sinaladas na
resolución de concesión e nas normativas citadas sobre subvencións; particularmente sobre
as obrigas sinaladas nos artigos 11 e 12, xustificacións, reintegros e subcontratación previstos
na Lei 9/2007 do 13 de xuño de subvencións de Galicia.
9.Responsabilizarse fronte a calquera dano que se cause a terceiros con ocasión do
desenvolvemento do programa, asumindo a contratación dunha póliza de seguro de
responsabilidade civil que atenda calquera accidente ou incidencia que se poida producir en
relación ao desenvolvemento do evento. A ENTIDADE entregará á Área de Cultura copia da
póliza e do recibo do pagamento correspondente antes da sinatura do presente convenio.

QUINTA.- OBRIGAS DA CONCELLERÍA. MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
1. Realizar o seguimento do desenvolvemento do programa de actividades contempladas
neste convenio.
2. Xestionar o pagamento do importe da subvención (8.000 €), tras o cumprimento dos
requisitos de xustificación e conformidades necesarias.
SEXTA.- MECANISMOS DE SEGUEMENTO DA SUBVENCIÓN E DO CONVENIO. UNIDADE
XESTORA
Para o bo desenvolvemento do programa obxecto do convenio establecerase unha comisión
mixta, integrada polos representantes citados de cada unha das institucións conveniantes, ou
persoa na que deleguen, aos que corresponderá o seguimento, interpretación e avaliación das
accións derivadas do presente convenio.
O centro xestor da subvención á ENTIDADE é a Área de Cultura do Concello de Vigo, a través
do Xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, a quen se informará sobre o
desenvolvemento do programa, e comunicará os posibles cambios na programación e,
especialmente, a súa incidencia nos presupostos que deron motivo á concesión da subvención,
por se procedera a súa revisión.
O centro xestor ten a encomenda de comprobación da realización das actividades do proxecto
subvencionado e de informar sobre a adecuada xustificación da subvención poñendo de
manifesto, expresamente, o cumprimento total do obxecto da subvención ou aquelas
circunstancias que imposibiliten a aprobación da xustificación, xunto coa conformidade dos
documentos xustificativos presentados.
SÉTIMA.- DIFUSIÓN DO CARÁCTER PÚBLICO DO FINANCIAMENTO E DAS ACTIVIDADES
DO PROGRAMA
Calquera que sexa o medio de difusión, a ENTIDADE adoitará as medidas necesarias para
publicitar axeitadamente o carácter público do financiamento do programa polo Concello de Vigo,
as súas actividades e funcionamento; incorporando os anagrama-logotipo do Concello de Vigo,
ademais das lendas indicadas pola Área de Cultura, en particular, no material gráfico editado, na
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páxina web, nas presentacións públicas, actividades, soportes e demais recursos de difusión e
información xeral que se produzan sobre o evento, de acordo coa CONCELLERÍA.
Se no financiamento das actividades ou publicacións interveñen outras entidades distintas do
Concello de Vigo, deberá acordarse coa CONCELLERÍA a prelación e características para cada
caso.
O deseño gráfico de publicacións e materiais de difusión, deberá ser enviado á Área de Cultura,
previamente ás impresións, como mínimo naquelas partes onde figuren as referencias da
ENTIDADE, Concello de Vigo e outras entidades que realicen algunha achega ao proxecto
subvencionado no seu conxunto polo Concello. O material editado disporá dos depósitos legais
correspondentes.
Así mesmo, a ENTIDADE entregará o material de difusión suficiente, tanto para a súa
conservación no expediente de subvención, como para a difusión da programación dende a
CONCELLERÍA.
A difusión aos medios de comunicación de informacións sobre as actividades programadas
(roldas de prensa, difusión de noticias, informacións, traballos, etc) deberá estar previamente
comunicada ou acordada coa CONCELLERÍA.
A ENTIDADE comprométese á utilización dunha linguaxe e imaxe non sexista nos materiais de
publicidade que se empreguen para a difusión da actividade ou evento. Igualmente
comprométese ao emprego de imaxes non estereotipadas e que fagan visible a achega das
mulleres nas facetas públicas da sociedade e non só no eido privado ou familiar.
A ENTIDADE facilitará á Area de Cultura, coa antelación suficiente, toda a información sobre o
programa nos formatos axeitados, co fin de publicitalo en todos os soportes municipais (web,
010, Vigocultura, etc.).
Lingua de difusión e publicacións:
En consecuencia co establecido na vixente Ordenanza da Normalización Lingüística do Concello
de Vigo, a lingua galega é a lingua principal de comunicación; polo tanto, e con carácter xeral, só
se considerarán dentro do proxecto e programa subvencionado as publicacións e elementos de
difusión e publicidade editados en galego, teñan ou non carácter periódico. A utilización doutras
linguas distintas ao galego nas publicacións e difusión quedan sometidas aos acordos
particulares coa CONCELLERÍA para que os elementos sexan subvencionables.
OITAVA.- PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN
O CONCELLO xestionará o pagamento á ENTIDADE polo importe da subvención outorgada ou
resultante, logo da realización das actividades previstas no obxecto deste convenio e entrega do
informe final coa rendición da conta xustificativa; previa aprobación da achega pola Xunta de
Goberno Local, unha vez asinado o presente convenio por ambas partes, emisión dos informes
técnicos, e co conforme do concelleiro-delegado da Área de Cultura.

A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con copias
das facturas polo resto do orzamento. Poderase substituír a presentación de copias de facturas
polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun balance que
abrangue a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou
actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo final foi
de XX.XXX euros.
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), A ENTIDADE está
obrigada a relacionarse electrónicamente coas Administracións Públicas. Xa que logo, para
proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concede a subvención que
regula o presente convenio 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 mesma, que se poden consultar no enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=ga.
A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da Lei Xeral de Subvencións 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 telemática 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), resultando esixible a aportación de facturas electrónicas e/ou
copias dixitalizadas compulsadas das facturas 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
presentación da documentación aquela na que tivese realizado a subsanación.
Documentación a incluír na conta xustificativa:
•Solicitude de pagamento da subvención tralo remate das actividades e, en todo caso, como
límite o 16 de novembro de 2018.
•Acreditar atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias coa Axencia Tributaria,
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, Tesourería Xeral da Seguridade Social e
Concello de Vigo.
•Memoria de execución e avaliación da actividade realizada, que xustificará o cumprimento
das condicións impostas e a consecución dos obxectivos, que deberá incluír como
mínimo:
1. Programa con información sobre organización, patrocinio, colaboradores,
venda de entradas, etc.
2. Datos sobre os participantes nas actividades, número e perfil dos asistentes.
3. Memoria de prensa.
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4. Relación de material gráfico e de difusión contendo os logotipos do Concello
de Vigo.
5. Reportaxe fotográfica.
 Memoria económica contendo o balance detallado coa totalidade dos gastos e ingresos
da actividade, con indicación dos acredores, conceptos facturados, datas de emisión e
importe; acreditados con documentos orixinais pola parte subvencionada.
 Cando as actividades fosen financiadas, ademais de coa subvención, con fondos propios
ou outras subvencións ou recursos, deberá acreditarse na xustificación o importe, a
procedencia, data de ingreso e a aplicación de tales fondos ás actividades
subvencionadas.
 As facturas ordenadas segundo o concepto de gasto a que se atribúen e nas que
figure a ENTIDADE como entidade destinataria, deberán recoller o seu número e
data, CIF, denominación e domicilio social do emisor, conceptos, importes, IVE,
etc. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se
admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as
condicións previstas no RD. 1619/2012, de 30 de novembro , polo que se regula
o deber de expedir e entregar facturas que incumbe a empresarios e
profesionais.
 Nestas facturas computarase o gasto acreditado, deducindo o IVE, agás que xustifique
que está exenta de IVE.
 Nas facturas ou nos documentos xustificativos dos gastos non deberá constar de forma
expresa que o gasto foi pagado pola entidade beneficiaria con anterioridade á finalización
do prazo de xustificación; entendéndose baixo a responsabilidade do beneficiario que o
concepto facturado está realizado e conta coa súa conformidade.
Cando a entidade beneficiaria demande a devolución do orixinal presentado para a xustificación
da subvención, solicitará a través da unidade xestora da tramitación administrativa do expediente
o estampillado (art.73 do regulamento da Lei 38/2003 LXS) da factura orixinal indicando no
mesmo o motivo da subvención, así como se o importe do xustificante se imputa total ou
parcialmente á subvención recibida, indicándose neste caso o importe exacto que resulte
afectado pola subvención. Posteriormente incorporarase ao expediente copia do xustificante
orixinal estampillado e a unidade administrativa procederá á devolución do orixinal.

Gastos subvencionables:
Consideraranse gastos subvencionables, os realizados no ano 2018 que respondan directa e
indubidablemente á natureza da actividade subvencionada, resulten estritamente necesarios e
se realicen dentro do prazo establecido para a execución do proxecto, quedando excluídos os
custos indirectos imputables á actividade, os custos de funcionamento ordinario da entidade, os
de atencións protocolarias e representativas, e os gastos en inversións e adquisicións de
material, equipos e bens de natureza inventariable.
En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor
de mercado.

Importe total de subvencións ou axudas:
A subvención do Concello á ENTIDADE é compatible con outras subvencións, axudas, ingresos
ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera outra administración ou de entes
públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
O importe das subvencións ou axudas percibidas pola ENTIDADE para a actividade
subvencionada en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con
outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade ou obxecto
subvencionados (art.17.3 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia).
NOVENA.- XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN
A axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade subvencionada e o
cumprimento da finalidade que determinou a súa concesión será comprobada pola Área de
Cultura.
Os técnicos da Área de Cultura emitirán informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orde a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
DÉCIMA.- INFORMACIÓN
A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola CONCELLERÍA e
pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas, no exercicio das
súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
DÉCIMO PRIMEIRA.- REINTEGRO
Procederá ao reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o
pagamento da subvención até a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos do
artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e o seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da
subvención, procederá ao reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso
procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.

DÉCIMO SEGUNDA.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se
refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao disposto
no título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
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DÉCIMO TERCEIRA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A beneficiaria está informada de que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de
subvencións de Galicia, en orde á conclusión do proceso de subvención, polo que a súa achega
é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 15/1999,
do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e no Regulamento Europeo
2016/679 de Protección de Datos, de 27 de abril de 2016, sendo responsable do seu tratamento
a Concellería de Cultura.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Cultura do Concello de Vigo.
DÉCIMO CUARTA.- DEREITOS SOBRE A INFORMACIÓN E TITULARIDADE DOS
RESULTADOS
Os resultados froito deste convenio, tales como documentais, catálogos, estudos, e demais
material obtido da realización das actividades programadas, serán de titularidade e de uso
común da CONCELLERÍA e da ENTIDADE. Os resultados quedarán para futuras edicións e
ámbalas dúas partes poderán utilizalo nun futuro indistintamente.
A CONCELLERÍA resérvase o dereito de publicar os resultados, parciais ou finais, obtidos
durante a execución do convenio que, en todo caso, terán carácter público.
Calquera transformación dos resultados do programa de colaboración conxunta requirirá o
consentimento expreso das partes asinantes do convenio.
DÉCIMO QUINTA.- PARTICIPACIÓN DOS COLABORADORES DA ASOCIACIÓN
O asinamento deste convenio non implica relación laboral, contractual ou de calquera outra
índole entre a ENTIDADE e os profesionais ao seu servizo que vaian desenvolver as actividades
previstas, e o Concello de Vigo, de tal xeito que a este non se lle poderá esixir responsabilidade
ningunha, nin directa, nin subsidiaria, polos actos ou feitos acaecidos no desenvolvemento do
convenio.
DÉCIMO SEXTA.- VIXENCIA
O presente convenio estenderá a súa vixencia desde a data da súa sinatura até o 31 de
decembro de 2018, e non será prorrogable.
DECIMO SÉTIMA.- MODIFICACIÓN, DENUNCIA E RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Calquera das súas partes asinantes poderá denunciar ou modificar o presente convenio previa
notificación escrita cunha antelación mínima de tres meses.

O incumprimento de calquera das obrigas contraidas no presente convenio por unha das partes
facultará á outra para resolver o mesmo, quedando automaticamente anulados todos os dereitos
correspondentes sobre o obxecto programa de colaboración conxunta, pero non así as obrigas
contraidas no mesmo.
Por parte do Concello de Vigo, a Xunta de Goberno Local resolverá as posibles controversias
derivadas da execución ou interpretación deste convenio e a CONCELLERÍA queda facultada
para adoptar as medidas que contribúan ao seu cumprimento e desenvolvemento.
DÉCIMO OITAVA.- LEXISLACIÓN APLICABLE
A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003 do 17 de
novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu
regulamento, nos seus preceptos básicos; R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de
2 de abril RBRL e demais lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007,
de 13 de xuño de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as bases de execución dos vixentes
orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as
normas de dereito privado.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de abril,
polo que se aproba o Texto refundido da lei de propiedade intelectual.
En proba de conformidade de canto antecede, asinan por triplicado exemplar o presente
documento de convenio no lugar e data arriba indicados.

ANEXO Iº
ORZAMENTO
IX RUTA MARÍTIMA XACOBEA “CABALEIRO DAS CUNCHAS”
1.- GASTOS:
Aluguer barco
Seguridade
Promoción
Xuntanzas
Atraques
Viaxes
Outros gastos
Páxina web

5.500 €
4.200 €
5.966 €
1.200 €
1.550 €
400 €
3.000 €
200 €

TOTAL GASTOS

22.016 €

2.- INGRESOS:
Concello de Vigo

8.000 €
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Participantes na travesía
Xacobeo Galicia
Zona Franca
Publicidade

3.920 €
6.000 €
3.000 €
1.096 €

TOTAL INGRESOS

22.016 €

10(1005).- 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
trinta minutos. Como secretaria dou fé.
ME/mm
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez

