ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 13 de setembro de 2018
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez.
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira.
D. Carlos López Font.
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.

NON ASISTEN:

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 trinta 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 extraordinaria e urxente de acordo coa
orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. Escariz Couso.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1006).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(1007).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA “PRESTACIÓN DE APOIO
TÉCNICO PARA A XUSTIFICACIÓN E AUDITORÍA DE SUBVENCIÓNS”. EXPTE.
15476/77.
Visto o informe xurídico do 30/08/18 e o informe de fiscalización do 10/09/18, dáse
conta do informe-proposta do 29/08/18, asinado polo xefe do Servizo de
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Participación Cidadá e Desenvolvemento Local, o concelleiro-delegado de Emprego,
e polo concelleiro- delegado da Área de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN
–Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
–Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeneral da
Lei de contratos das administracións públicas (RLCAP).
–Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL).
–Real Decreto - Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido das disposicións legais
vixentes en materia de réxime local (TRRL).
–Lei 5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia (LALGA).
ANTECEDENTES
Primeiro.- Mediante resolución de 19 de xuiño de 2018, o Concelleiro Delegado de
Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos, acordou iniciar o
expediente de contratación da PRESTACIÓN DE APOIO TÉCNICO PARA Á
XUSTIFICACIÓN E AUDITORÍA DE SUBVENCIÓNS.
Segundo.- No expediente tramitado ao efecto consta a seguinte documentación:
1. Informe xustificativo da necesidade e idoneidade do contrato, de 19 de xuño de
2018 asinado polo xefe de Participación Cidadá e Desenvolvemento local e o
Concelleiro Delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación
con Sindicatos.
2. Orde de inicio de 19 de xuño de 2018 do Concelleiro Delegado de Emprego,
Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos.
3. Prego de prescricións técnicas particulares do contrato, con data do 20 de xuño
de 2018, asinado polo xefe de servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento
local e o concelleiro delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e
Relación con Sindicatos.
4. Memoria xustificativa do contrato, co desglose dos criterios de valoración e resto
de características esenciais do contrato, do 20 de xuño de 2018, asinado polo xefe
de servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local e o concelleiro
delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con
Sindicatos.
5. Memoria xustificativa do contrato, co desglose dos criterios de valoración e resto
de características esenciais do contrato, anexada o 27 de xullo de 2018, sin asinar.
6. Prego de prescricións técnicas particulares do contrato, anexada o 27 de xullo de
2018, sin asinar.

7. Memoria xustificativa do contrato, co desglose dos criterios de valoración e resto
de características esenciais do contrato, do 6 de agosto de 2018, asinado polo xefe
de servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local e o concelleiro
delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con
Sindicatos.
8. Prego de prescricións técnicas particulares do contrato, con data do 6 de agosto de
2018, asinado polo xefe de servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento
local e o concelleiro delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e
Relación con Sindicatos.
9. Informe do servizo de contratación, asinado pola Técnica de Admon. Xeral do
servizo de Contratación, de data 7 de agosto de 2018.
10. Prego de claúsulas administrativas de data 6 de agosto de 2018, asinado pola
técnica de administración xeral.
11. Proposta de aprobación do expediente, asinado polo xefe de servizo de
Participación Cidadá e Desenvolvemento local, o concelleiro delegado de
Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos e o
concelleiro de Orzamentos e Facenda, de data 7 de agosto de 2018.
12. Informe da Asesoría Xurídica, asinado pola xefa de Asesoramento e a Titular da
Asesoría Xurídica, de data 10 de agosto de 2018.
13. Dilixencia de correción do prego de claúsulas administativas de data 13 de agosto
de 2018, asinado pola técnica de administración xeral.
14. Prego de claúsulas administrativas de data 13 de agosto de 2018, asinado pola
técnica de administración xeral.
15. Proposta de aprobación do expediente, asinado polo xefe de servizo de
Participación Cidadá e Desenvolvemento local, o concelleiro delegado de
Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos e o
concelleiro de Orzamentos e Facenda, de data 13 de agosto de 2018.
16. Memoria xustificativa do contrato, co desglose dos criterios de valoración e resto
de características esenciais do contrato, do 27 de agosto de 2018, asinado polo
xefe de servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local e o concelleiro
delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con
Sindicatos.
17. Prego de prescricións técnicas particulares do contrato, con data do 27 de agosto
de 2018, asinado polo xefe de servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento
local.
18. Dilixencia de correción do Prego de claúsulas administrativas do servizo de
contratación, asinado pola Técnica de Admon. Xeral do servizo de Contratación, de
data 28 de agosto de 2018.
19. Prego de claúsulas administrativas de data 28 de agosto de 2018, asinado pola
técnica de administración xeral e a xefa do servizo de Contratación.
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FUNDAMENTOS DE DEREITO
Primeiro.- O expediente de contratación, de acordo co disposto no artigo 116.1 da LCSP
iniciarase polo Órgano de Contratación. No concello de Vigo esta competencia esta
delegada por Decreto Delegación de Alcaldía de 19 de xuño de 2015 e Acordo da Xunta de
Goberno Local de 19 de xuño de 2015, nos concelleiros de Area. O Concelleiro Delegado
de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos, en resolución de
19 de xuño de 2018, autorizou o inicio deste expediente de contratación.
Segundo.- No expediente consta, tal e como prevé o artigo 116.3 do LCSP, o prego de
prescricións técnicas redactado polo Xefe do servizo de Participación Cidadá e
Desenvolvemento Local, o prego de cláusulas administrativas particulares redactado pola
técnica de administración xeral do servizo de contratación.
Terceiro.- O procedemento elixido para a contratación é o procedemento aberto
supersimplificado. Xustificase a elección deste procedemento porque tal e como dispón o
artigo 159.6 da LCSP procede empregar o procedemento aberto supersimplificado.
Cuarto.- No artigo 116.3 do LCSP establécese que ó expediente se incorporará o
certificado de existencia de crédito, documento que incorporará o servizo de Intervención
Xeral quen ademais fiscalizará previamente a aprobación do expediente.
Quinto.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta
de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, conforme ó previsto na
Disposición adicional segunda apartado 4º do LCSP. A resolución deberá ser motivada e
aprobará o expediente de contratación e disporá a apertura do procedemento de
adxudicación e implicará a aprobación do gasto (artigo 117.1 LCSP).
A vista das anteriores circunstancias, e previo informe xurídico favorable da Asesoría
Xurídica municipal e da Intervención Xeral, proponse á Xunta de Goberno Local como
órgano de contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
1º Aprobar o expediente de contratación (15476/77) por procedemento aberto
supersimplificado da “PRESTACIÓN DE APOIO TÉCNICO PARA Á XUSTIFICACIÓN
E AUDITORÍA DE SUBVENCIÓNS”.
2º. Aprobar o o prego de prescricións técnicas particulares de 27 de agosto de 2018
e o prego de cláusulas administrativas de 28 de agosto de 2018 que rexirán a
contratación do “PRESTACIÓN DE APOIO TÉCNICO PARA Á XUSTIFICACIÓN E
AUDITORÍA DE SUBVENCIÓNS”.
3º.- Aproba-lo gasto de 32.222,17 € (Lote 1 – 21.199,55 € e Lote 2 – 11.022,62 €), da
aplicación orzamentaria 2410 22779900 “Prestación de servizos técnicos (P.
Emprego)” correspondente ao ano 2018 para a contratación do servizo de
PRESTACIÓN DE APOIO TÉCNICO PARA Á XUSTIFICACIÓN E AUDITORÍA DE
SUBVENCIÓNS.
4º Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente establecida.

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

3(1008).CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DE "SUBVENCIÓNS
PARA O FOMENTO DO EMPREGO MEDIANTE PROXECTOS RELACIONADOS
COA INVESTIGACIÓN, A INNOVACIÓN E O EMPREGO”. EXPTE. 15635/77.
Visto o informe de fiscalización do 10/09/18, dáse conta do informe-proposta do
29/08/18, asinado pola técnica de Administración Xeral, o xefe do Servizo de
Desenvolvemento Local, o concelleiro-delegado de Emprego, e o concelleirodelegado da Área de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
INFORME- PROPOSTA
I. Obxecto da subvención:
As presentes bases reguladoras e convocatoria de subvencións para o fomento do
emprego, tenen por obxecto a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas
económicas para o desenvolvemento de proxectos relacionados coa investigación, a
innovación e o emprego a entidades sen ánimo de lucro, que se realicen como máximo
entre o 1 xaneiro e o 15 de outubro de 2018.
II. Competencia para a actividade de fomento do emprego:
A Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sustentabilidade da Administración
Local que modificou á Lei 2/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local
(LRBRL), trata de clarificar, segundo a súa Exposición de Motivos, as competencias
municipais, para evitar duplicidades coas competencias doutras Administracións,
racionalizar a estrutura organizativa da Administración local e procede, xa que logo, a
modificar o réxime competencial municipal coa modificación entre outros, dos artigos 25, 26
e 27 da LRBRL.
Neste marco normativo, a Xunta de Goberno Local, mediante acordo do 09/03/2012,
considerou que o fomento do emprego, constitúe unha actividade prioritaria dentro desta
Administración municipal en atención ao seu persoal beneficiario, e no marco de contextos
económicos e sociais desfavorables.
A Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coa competencia atribuída en materia de
réxime local no artigo 27.2 do Estatuto de Autonomía e, respectando a autonomía que ás
entidades locais lles recoñecen os artigos 140 e 142 da Constitución, aprobou a Lei 5/2014,
do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013.
A devandita lei establece no seu artigo 3.3 – a propósito das competencias distintas das
propias e das atribuídas por delegación- que non considera, entre outras, como exercicio de
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novas competencias a continuidade na prestación dos servizos xa establecidos (apartado
terceiro a) nin a continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios
anteriores (apartado terceiro b); como é o caso das convocatorias de subvencións e
convenios que se veñen formalizando en exercicios anteriores desde o Servizo de
Participación Cidadá e Emprego.
De conformidade co exposto, queda determinada a competencia municipal para o exercicio
da actividade de fomento do emprego.
III. Beneficiarias:
Poderán concorrer a esta convocatoria pública as entidades sen ánimo de lucro que estean
inscritas, no Rexistro Municipal de Asociacións (RMA), ou teñan solicitado a súa inscrición
antes da aprobación das presentes bases pola Xunta de Goberno Local do Concello de
Vigo.
IV. Finalidade:
Estas axudas están dirixidas a que mediante a investigación e a innovación, se fomente o
desenvolvemento de proxectos de investigación e innovación, preferentemente relacionadas
co sector secundario, que poidan dar lugar a xeración de emprego e permitan:
- Facilitar a adquisición de experiencia no ámbito da investigación e a innovación en
sectores de interese para o emprego en Vigo e Galicia.
- Fomentar as actividades ocupacionais e informativas de cara a unha integración laboral.
- Fomentar a investigación e o desenvolvemento de proxectos que melloren a actividade
económica, preferentemente do sector secundario, cara a incidir na mellora real e o
incremento do emprego.
V. Procedemento de concesión da subvención:
A convocatoria realízase en réxime de concorrencia competitiva.
VI. Normativa de aplicación:
Dacordo co disposto no artigo 17.2 da LXS as bases reguladoras das subvencións das
corporacións locais deberanse aprobar no marco das bases de execución do orzamento, a
través dunha ordenanza xeral de subvencións, ou mediante unha ordenanza específica para
as distintas modalidades de subvencións.
A este respecto, dacordo co disposto nas Bases de Execución do Orzamento do Concello de
Vigo do 2018 e, sen prexuízo da desexable ordenanza municipal reguladora das
subvencións que se aprobe a tal efecto - resulta de aplicación para a elaboración das
presentes bases o previsto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o
Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, nos seus
preceptos básicos; a Lei 9/2007 do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia; a lexislación
básica do Estado en materia de réxime local e de procedemento administrativo común das
Administracións públicas; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do Real Decreto
887/2006; as Bases de Execución do Orzamento do Concello de Vigo para o ano 2018, as
restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

VII. Tramitación electrónica:
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, establécese o emprego,
de xeito exclusivo, de medios electrónicos para presentar e tramitar estas solicitudes de
subvención xunto coa documentación complementaria, 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=ga.
As solicitudes de subvención achegaranse debidamente cumprimentadas, mediante os
modelos oficiais aprobados con estas bases, que estarán dispoñibles na páxina web
(www.vigo.org).
No caso de que se achegue a solicitude ou a documentación complementaria
presencialmente, requirirase a súa subsanación mediante a súa presentación electrónica. A
estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que tivese
realizado a subsanación.
Así mesmo e, 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, informáticos e telemáticos na xustificación de
subvencións). A tal efecto, as entidades beneficiarias achegarán 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.
VIII. Contía total e crédito orzamentario:
A contía total estimada destinada a estas subvencións para o exercicio orzamentario do
2018 do Concello de Vigo é de 30.000,00 € (trinta mil euros), que se imputarán con cargo á
partida 2410 4800000, denominada “Programa de axudas ao plan de emprego municipal”,
distribuídos entre os distintos programas de acordo co establecido nas bases reguladoras.
O importe máximo da subvención ou axuda será de 15.000,00 € e, en ningún caso, poderá
ser de tal contía que, illada ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas, supere o
custe da actividade ou actuación subvencionada.
A concesión da subvención non xerará ningún dereito á percepción da mesma en futuras
convocatorias.
Para facilitar a administración da axuda concedida poderase tramitar un anticipo a conta de
ata un 50% da axuda outorgada polo Concello, previa petición da entidade, na que xustifique
o destino dos fondos solicitados e a necesidade financeira dos mesmos. O 50% restante
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ingresarase unha vez se teña xustificado a totalidade do programa conveniado, tal e como
se establece na liquidación final.
Xa que logo, con cáracter previo á aprobación pola Xunta de Goberno Local das bases
reguladoras e convocatoria, deberá emitir informe a Intervención Xeral do Concello sobre a
existencia de crédito axeitado e suficiente, para atender ás obrigas de contido económico
que derivan da concesión da subvención.
IX. Publicidade:
Publicaranse, unha vez aprobadas, a convocatoria, as bases reguladoras da convocatoria
de “Subvencións para o fomento do Emprego mediante proxectos relacionados coa
investigación, a innovación e o emprego” e os modelos oficiais, nos seguintes termos:
- A convocatoria, na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), no portal de
transparencia e na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org). Conforme ao art. 14.1
da LSG, a publicación que determinará o inicio do prazo de 10 días hábiles para a
presentación de solicitudes, será a do extracto enviado pola BDNS e que se realice no
Boletín Oficial da Provincia.
- As bases reguladoras, no BOP, no portal de transparencia e na páxina web do Concello de
Vigo (www.vigo.org).
- Os modelos de formularios oficiais, que se publicarán na páxina web (www.vigo.org) a
disposición dos usuarios.
A tal efecto, tense procedido a elaborar unha convocatoria, así como as bases reguladoras e
un extracto da mesma en galego e castelán.
X. Órgano competente:
O artigo 74 da Lei de Subvencións de Galicia establece que a competencia para conceder
subvencións nas corporacións locais correspóndelle aos órganos que teñen atribuída esa
función na lexislación de réxime local. Xa que logo, de conformidade co disposto na vixente
LRBRL e dacordo coas delegacións competenciais efectuadas en data 19/06/2015,
correspóndelle á Xunta de Goberno Local a adopción do presente acordo.
XI. Recursos:
De conformidade cos artigos 52.2.a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local (LRBRL) e 210.a) do Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2568/1986, do 28 de novembro, as
resolucións da Xunta de Goberno Local poñen fin á vía administrativa.
Segundo os artigos 132 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, os actos administrativos que poñen fin
á vía administrativa, poden ser recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo
órgano que os ditou no prazo dun mes, ou directamente ante a xurisdición contenciosoadministrativa. Se se interpón o recurso de reposición, non poderá interpoñerse o recurso
contencioso-administrativo ata a resolución do primeiro ou ata a súa desestimación
presunta. O prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo será de dous
meses.

De conformidade co anteriormente exposto, a tenor do previsto nas bases reguladoras da
subvención, do artigo 23.3 da Lei de Subvencións de Galicia, e nos termos e condicións,
alcance e contido dos informes de fiscalización da Intervención Xeral Municipal; previa a
conformidade do Sr. Concelleiro-Delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e
Relación con Sindicatos, nos termos das delegacións competenciais efectuadas en data
19/06/2015, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA DE ACORDO
PRIMEIRO: Aprobar o gasto por importe de 30.000,00 € (trinta mil euros), que se imputarán
con cargo á partida orzamentaria 2410 4800000 “Programa de axudas ao plan de emprego
municipal”, dos orzamentos xerais do Concello de Vigo do exercicio orzamentario do ano
2018.
SEGUNDO: Aprobar a convocatoria, o extracto da mesma, as Bases reguladoras da
convocatoria de "Subvencións para o fomento do emprego mediante proxectos relacionados
coa investigación, a innovación e o emprego” correspondentes ao ano 2018 e os modelos
de formularios oficiais, que se achegan ao presente acordo.
TERCEIRO: Publicar, unha vez aprobadas, a convocatoria, as bases reguladoras da
convocatoria de “Subvencións para o fomento do Emprego mediante proxectos relacionados
coa investigación, a innovación e o emprego” e os modelos oficiais, nos seguintes termos:
- A convocatoria, na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), no portal de
transparencia e na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org). Conforme ao art. 14.1
da LSG, a publicación que determinará o inicio do prazo de 10 días hábiles para a
presentación de solicitudes, será a do extracto enviado pola BDNS e que se realice no
Boletín Oficial da Provincia.
- As bases reguladoras, no BOP, no portal de transparencia e na páxina web do Concello de
Vigo (www.vigo.org).
- Os modelos de formularios oficiais, que se publicarán na páxina web (www.vigo.org) a
disposición dos usuarios.
Contra o presente acordo poderase interpoñer potestativamente recurso de reposición ante
o mesmo órgano que os ditou no prazo dun mes, ou directamente ante a xurisdición
contencioso-administrativa. Se se interpón o recurso de reposición, non poderá interpoñerse
o recurso contencioso-administrativo ata a resolución do primeiro ou ata a súa
desestimación presunta. O prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo
será de dous meses.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO MEDIANTE
PROXECTOS RELACIONADOS COA INVESTIGACIÓN, A INNOVACIÓN E O EMPREGO.
Primeiro. Obxecto e Finalidade.
Esta convocatoria de subvencións, realizada pola Concellería de Emprego, Economía, Industria,
Voluntariado e Relación con Sindicatos do Concello de Vigo, ten por obxecto a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, de axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos
relacionados coa investigación, a innovación e o emprego a entidades sen ánimo de lucro, que se
realicen como máximo entre o 1 xaneiro e o 15 de outubro de 2018. Están dirixidas a que mediante
a investigación e a innovación, se fomente o desenvolvemento de proxectos de investigación e
innovación, preferentemente relacionadas co sector secundario, que poidan dar lugar a xeración de
emprego e permitan:
- Facilitar a adquisición de experiencia no ámbito da investigación e a innovación en sectores de
interese para o emprego en Vigo e Galicia.
- Fomentar as actividades ocupacionais e informativas de cara a unha integración laboral.
- Fomentar a investigación e o desenvolvemento de proxectos que melloren a actividade económica,
preferentemente do sector secundario, cara a incidir na mellora real e o incremento do emprego.
Segundo. Beneficiarias.
Poderán concorrer a esta convocatoria pública as entidades sen ánimo de lucro, que estean inscritas,
no Rexistro Municipal de Asociacións (RMA), ou teñan solicitado a súa inscrición antes da aprobación
das presentes bases pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo.
Terceiro. Réxime da convocatoria.
A convocatoria realízase en réxime de concorrencia competitiva.
Cuarto. Normativa e bases reguladoras.
Esta convocatoria réxese polas súas Bases, pola Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, nos seus
preceptos básicos; a Lei 9/2007 do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia; a lexislación básica do
Estado en materia de réxime local e de procedemento administrativo común; os preceptos non bási cos da Lei 38/2003 e do Real Decreto 887/2006; as Bases de Execución do Orzamento do Concello
de Vigo para o ano 2018, as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas
de dereito privado.
As Bases reguladoras aprobadas pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo serán publicadas
no Boletín Oficial da Provincia, no portal de transparencia do Concello de Vigo e na páxina web municipal.
Quinto. Contía das axudas.
A contía total destinada a estas subvencións para o vixente exercicio orzamentario (2018) é de
30.000,00 € (trinta mil euros), que se imputarán con cargo á partida 2410 4800000 “Programa de
axudas ao plan de emprego municipal”, dos orzamentos xerais do Concello de Vigo.
O importe máximo da subvención ou axuda será de 15.000,00 € e, en ningún caso, poderá ser de tal
contía que, illada ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas, supere o custe da actividade
ou actuación subvencionada.
Sexto. Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación das solicitudes e da documentación complementaria correspondente, será
de 10 días hábiles, a contar dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín
Oficial da Provincia, que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS)
que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións, nos termos do art. 30 da LPAC.
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, de xeito exclusivo, de medios electrónicos, para presentar e tramitar a solicitude desta
subvención
a
través
da
sede
electrónica
do
Concello
de
Vigo
https://sede.vigo.org/expedientes/sede/?lang=ga, 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=ga.
As solicitudes de subvención achegaranse debidamente cumprimentadas, mediante os modelos oficiais dispoñibles na páxina web (www.vigo.org). Cada entidade poderá presentar unha solicitude.
No caso de que se achegue a solicitude presencialmente, requirirase a súa subsanación mediante a
súa presentación electrónica. A estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude
aquela na que tivese realizado a subsanación.
Todas as solicitudes, así coma as posibles subsanacións telemáticas contempladas no parágrafo anterior, deberanse achegar antes de que remate o prazo outorgado para a súa presentación, sen que caiba ter por presentadas aquelas achegadas con carácter extemporáneo.
Sétimo. Órganos competentes para a instrución, resolución do procedemento e notificación.
1.- Todos os trámites administrativos que se deban realizar durante a tramitación deste procedemento
deberán ser realizados a través da sede electrónica do Concello de Vigo.
2.- O Servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local, revisará os expedientes, comprobando que conteñen a documentación esixida. No caso de documentación incompleta ou defectuosa,
requirirase á solicitante para que nun prazo máximo e improrrogable de dez (10) días, emende a falta
ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, de acordo co disposto no artigo 68 da LPAC, se considerará que desiste da súa petición, logo da correspondente resolución que deberá ditarse nos termos previstos no artigo 21 da citada lei.
As notificacións electrónicas realizaranse a través da sede electrónica do Concello de Vigo. Remitiranse aos/ás interesados/as os avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou
teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.
As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o
acceso ao seu contido. A notificación entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais
desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.
Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
3.- A instrución do procedemento de concesión de subvencións correspóndelle aos/ás técnicos/as do
servizo, que baixo a dirección da xefatura do servizo, poderán realizar de oficio cantas actuacións es timen necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación da veracidade dos datos achegados en virtude dos cales debe formularse a proposta de resolución.
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4.- A avaliación das solicitudes de subvención, conforme aos criterios sinalados na Base Décima, realizarase pola Comisión de Valoración, órgano colexiado constituído ao efecto e que terá a seguinte
composición:
•1 Presidente:
O concelleiro delegado da Área de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado
e Relación con Sindicatos ou concelleiro en quen delegue.
•2 Vogais:
O xefe de servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local e
un/unha técnico do mesmo.
•1 Secretario:
Actuará como secretario un dos vogais membro da Comisión, con voz e voto.
O concelleiro delegado da Área, resolverá o nomeamento dos titulares e suplentes da referida Comi sión.
A Comisión poderá requirir a presenza ou solicitar o asesoramento de expertos sobre materias con cretas se o considera conveniente.
5- As solicitudes avaliaranse con arreglo á documentación achegada, no seu caso, aos informes emitidos, ás limitacións orzamentarias existentes e aos criterios de avaliación establecidos na Base Décima, deixando constancia en acta do resultado da avaliación debidamente motivada.
6- Unha vez avaliadas as solicitudes achegadas, o órgano colexiado remitirá a acta na que se concre te o resultado da avaliación, á vista do cal, o instrutor do procedemento formulará proposta de resolución definitiva á Xunta de Goberno Local, como órgano competente para resolver o procedemento, na
que incluirá unha relación na que se indicarán todos/as as solicitantes que participan na convocatoria
co NIF, nome, nº de expediente, puntuación obtida, estimación da súa solicitude ou desestimación
(con indicación do/s motivo/s polo/s que se lle denega), e o importe da subvención que se lle outorga;
farase constar, así mesmo, que da información que obra en poder do órgano instrutor, despréndese
que os beneficiarios cumpren os requisitos necesarios para acceder ás subvencións.
O prazo de resolución e notificación será de catro meses contados a partir da publicación desta convocatoria. A resolución do procedemento será obxecto de publicación para xeral coñecemento na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org).
En calquera momento anterior á resolución do procedemento de subvencións, a interesada poderá
desistir da/s súa/s solicitude/s; desistimento que será aceptado de plano pola administración conce dente, declarando concluso/s o/s procedemento/s correspondente/s, de conformidade cos artigos 84
e seguintes da LPAC.
8- A resolución do procedemento notificarase electrónicamente ás entidades solicitantes a través da
sede electrónica. Remitiranse aos/ás interesados/as os avisos da posta á disposición das notifica cións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en nin gún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.
As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o
acceso ao seu contido. A notificación entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais
desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.
Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
9- Dende o día seguinte á notificación da resolución, as beneficiarias dispoñen dun prazo de dez
(10) días naturais para a aceptación ou renuncia da subvención concedida, que debe comunicarse
por escrito ao Servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local, transcorrido o cal, sen ma nifestación expresa ao respecto, entenderase tácitamente aceptada.

Todas as subvencións concedidas, individualmente consideradas, con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario ao que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e programa espe cífico subvencionado, serán publicadas na Base de Datos Nacional de Subvencións.
11- O vencemento do prazo máximo sen terse dictado e notificado a resolución expresa, lexitima aos
interesados para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión de subvención, sen prexuízo do disposto no art. 24.3.b) da LPAC.
12- Contra a resolución administrativa que aprobe as presentes bases e as resolucións que se adopten na súa execución poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición perante o órgano
que a ditou no prazo dun mes. Entenderase desestimado se transcorre outro mes sen contestar; nes te caso poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses. Así mesmo,
contra a presente resolución tamén poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo no indicado prazo. En todos os casos, os prazos contaranse a partir do día seguinte ao da noti ficación, publicación ou desestimación do recurso de reposición.
13.- A beneficiaria poderá renunciar, expresamente, á subvención concedida; renuncia que será aceptada de plano pola administración concedente, declarando concluso o/s procedemento/s correspondente, de conformidade co artigo 94 da LPAC. A non presentación da/s correspondente/s renuncia/s
cando proceda, determinará a imposibilidade de concorrer á convocatoria de subvencións da Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos no vindeiro exercicio
presupostario.
Oitavo. Criterios de valoración.
A concesión das subvencións atenderá a criterios obxectivos e tramitarase en réxime de concorrencia
competitiva, tendo sempre como límite a dispoñibilidade orzamentaria da Área de Emprego
destinadas para tal fin no presente exercicio. Neste sentido, levarase a cabo a comparación das
solicitudes presentadas a fin de establecer unha prelación entre as mesmas, de acordo cos criterios
de valoración que se indican, adxudicándolle as axudas proporcionalmente á puntuación obtida, co
límite fixado na presente convocatoria e dentro do crédito dispoñible.
Como criterios xerais de valoración para o outorgamento das subvencións, terase en conta:
1. Calidade e viabilidade técnica e económica do proxecto.
Ata 20 puntos.
a) Valoraranse o proxecto de actividades, atendendo ás mesmas de maneira individual e
tendo en conta:
• Que sexan capaces de xerar grupos de innovación na actividade económica de Vigo
e o seu entorno, ou programas estables de innovación e investigación frónte a
accións puntuais
• Que se baseen na análise das necesidades existentes no entorno económico e
laboral e, que teñan viabilidade técnica.
• Colaboración, coordinación e concertación dos proxectos con outras entidades
asociativas e aposta pola promoción de alianzas e do traballo en rede.
• No caso de que a proxecto de actividades non obteña a puntuación mínima de dez
(10) puntos por este concepto, entenderase desestimada a solicitude.
2. Áreas económicas relacionado co proxecto:
a) Tecnoloxias da comunicación
5 puntos
b) Automoción
5 puntos
c) Industria naval
5 puntos
d) Biotecnoloxía
4 puntos
e) Enerxías renovables
4 puntos
f) Outras áreas e/ou sectores
2 puntos
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3. Uso da lingua galega no proxecto/s

5 puntos.

A Comisión de Valoración encargada da avaliación dos proxectos terá en consideración os datos
presentados pola entidade xunto co seu propio coñecemento, a través dos datos existentes nos
Servizos da área de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos do
Concello de Vigo.
Noveno. Outros datos.
As solicitudes de subvención presentaranse, debidamente cumprimentadas, nos modelos oficiais
aprobados con estas bases, que estarán dispoñibles na páxina web (www.vigo.org) e no Servizo de
Información do Concello de Vigo.
As beneficiarias, no prazo de quince (15) días e, sempre antes do 1 de novembro de 2017, a contar
desde o remate das accións de do proxecto de fomento do emprego subvencionado, deberá xustificar
o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos
fondos recibidos. A tal efecto deberá achegar electronicamente unha conta xustificativa: composta
dunha memoria de actividades e dunha memoria económica.
Décimo. Publicación.
A presente convocatoria, cuxo contido responde ao disposto no art. 20 da LSG, publicarase conforme
ao establecido no artigo 20.8 apartados a) e b) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, ac ceso á información pública e bo goberno, publicarase, unha vez aprobadas, a convocatoria e bases
reguladoras da convocatoria de subvencións en:
•

•

A convocatoria, na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), no portal de transparencia e na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org), conforme ao art. 14.1 da LSG; a
publicación que determinará o inicio do prazo de 10 días hábiles para a presentación de solicitudes, será a do extracto enviado pola BDNS e que se realice no Boletín Oficial da Provincia.
As bases reguladoras, no BOP, no portal de transparencia e na páxina web do Concello de
Vigo (www.vigo.org).

As subvencións concedidas remitiranse á BDNS para a súa publicación con indicación segundo cada
caso, da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao que se imputen, beneficiario/a, cantidade concedida e finalidade da subvención con expresión dos distintos programas ou proxectos subvencionados.

EXTRACTO DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO dd/mm/aaaa POLO QUE SE
CONVOCAN AS SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO MEDIANTE PROXECTOS
RELACIONADOS COA INVESTIGACIÓN, A INNOVACIÓN E O EMPREGO
De conformidade co previsto nos artigos 17.3 e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de
Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro.- Beneficiarias:

Poderán concorrer a esta convocatoria pública as entidades sen ánimo de lucro, que estean inscritas,
no Rexistro Municipal de Asociacións (RMA), ou teñan solicitado a súa inscrición antes da aprobación
das presentes bases pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo.
Segundo.- Obxecto e Finalidade:
Mediante o presente acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, convócanse subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, pola Concellería de Emprego, Economía, Industria,
Voluntariado e Relación con Sindicatos do Concello de Vigo, tendo por obxecto a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos
relacionados coa investigación, a innovación e o emprego a entidades sen ánimo de lucro, que se
realicen como máximo entre o 1 xaneiro e o 15 de outubro de 2018. Están dirixidas a que mediante
a investigación e a innovación, se fomente o desenvolvemento de proxectos de investigación e
innovación, preferentemente relacionadas co sector secundario, que poidan dar lugar a xeración de
emprego e permitan:
- Facilitar a adquisición de experiencia no ámbito da investigación e a innovación en sectores de
interese para o emprego en Vigo e Galicia.
- Fomentar as actividades ocupacionais e informativas de cara a unha integración laboral.
- Fomentar a investigación e o desenvolvemento de proxectos que melloren a actividade económica,
preferentemente do sector secundario, cara a incidir na mellora real e o incremento do emprego.
Terceiro.- Bases reguladoras:
Bases reguladoras aprobadas pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo do XX/XX/XX e publicadas en https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/?lang=gal.
Cuarto.- Contía:
A contía total destinada a estas subvencións para o vixente exercicio orzamentario (2018) do Concello
de Vigo é de 30.000,00 € (trinta mil euros), que se imputarán con cargo á partida 2410 4800000, denominada “Programa de axudas ao plan de emprego municipal”.
O importe máximo da subvención ou axuda será de 15.000,00 € e, en ningún caso, poderá ser de tal
contía que, illada ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas, supere o custe da actividade
ou actuación subvencionada.
Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes:
O prazo de presentación das solicitudes e da documentación complementaria correspondente, será
de 10 días hábiles, a contar dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia, que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións
(BDNS) que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións, nos termos do art. 30 da
Lei 39/2015 do Procedemento administrativo común das AAPP.
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, establécese o emprego, de xeito exclusivo, de medios electrónicos para presentar e tramitar a solicitude desta subvención a través
da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de identificación admitidos
na
sede
electrónica,
que
se
poden
consultar
no
enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=ga.
As solicitudes de subvención achegaranse debidamente cumprimentadas, mediante os modelos oficiais dispoñibles na páxina web (www.vigo.org). Cada entidade poderá presentar unha solicitude.
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No caso de que se achegue a solicitude presencialmente, requirirase a súa subsanación mediante a
súa presentación electrónica. A estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude
aquela na que tivese realizado a subsanación.
Todas as solicitudes, así coma as posibles subsanacións telemáticas contempladas no parágrafo anterior, deberanse achegar antes de que remate o prazo outorgado para a súa presentación, sen que
caiba ter por presentadas aquelas achegadas con carácter extemporáneo.
Sexto.- Outros datos:
As solicitudes de subvención presentaranse, debidamente cumprimentadas, nos modelos oficiais
aprobados con estas bases, que estarán dispoñibles na páxina web (www.vigo.org) e no Servizo de
Información do Concello de Vigo.
As beneficiarias, no prazo de quince (15) días e, sempre antes do 1 de novembro de 2017, a contar
desde o remate das accións de do proxecto de fomento do emprego subvencionado, deberá xustificar
o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos
fondos recibidos. A tal efecto deberá achegar electronicamente unha conta xustificativa: composta
dunha memoria de actividades e dunha memoria económica.
Para facilitar a administración da axuda concedida poderase tramitar un anticipo a conta de ata un
50% da axuda outorgada polo Concello, previa petición da entidade, na que xustifique o destino dos
fondos solicitados e a necesidade financeira dos mesmos.

BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO MEDIANTE
PROXECTOS RELACIONADOS COA INVESTIGACIÓN, A INNOVACIÓN E O EMPREGO.
Base 1ª.- OBXECTO, FINALIDADE E BENEFICIARIAS DAS SUBVENCIÓNS
Obxecto:
Esta convocatoria de subvencións, realizada pola Concellería de Emprego, Economía, Industria,
Voluntariado e Relación con Sindicatos do Concello de Vigo, ten por obxecto a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, de axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos
relacionados coa investigación, a innovación e o emprego a entidades sen ánimo de lucro, que se
realicen como máximo entre o 1 xaneiro e o 15 de outubro de 2018.
Finalidade:
A finalidade ou obxectivo que se pretende acadar coa convocatoria é que mediante a investigación e
a innovación, se fomente o desenvolvemento de proxectos de investigación e innovación,
preferentemente relacionadas co sector secundario, que poidan dar lugar a xeración de emprego e
permitan:
•
•
•

Facilitar a adquisición de experiencia no ámbito da investigación e a innovación en sectores
de interese para o emprego en Vigo e Galicia.
Fomentar as actividades ocupacionais e informativas de cara a unha integración laboral.
Fomentar a investigación e o desenvolvemento de proxectos que melloren a actividade
económica, preferentemente do sector secundario, cara a incidir na mellora real e o
incremento do emprego.

Beneficiarias:

Poderán concorrer a esta convocatoria pública as entidades sen ánimo de lucro, que estean inscritas,
no Rexistro Municipal de Asociacións (RMA), ou teñan solicitado a súa inscrición antes da aprobación
das presentes bases pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo.
Base 2ª.- REQUISITOS DOS SOLICITANTES
Poderán solicitar subvencións e obter a condición de beneficiarias as entidades, sen ánimo de lucro,
que reúnan os seguintes requisitos:
1. Que teñan a súa sede social ou delegación no termo municipal de Vigo.
2. Que estean debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións (RMA) ou teñan
solicitado a súa inscrición antes da aprobación das presentes bases pola Xunta de Goberno
Local do Concello de Vigo.
3. Que, conforme aos seus estatutos ou normas reguladoras, teñan obxectivos e finalidades
coincidentes cos establecidos nas presentes bases, e que veñan desenvolvendo actividades
de investigación e innovación en proxectos relacionados coa industria, cando menos 6 meses
antes da publicación da convocatoria.
4. Que dispoñan dunha estrutura suficiente para garantir o cumprimento dos obxectivos
propostos e acrediten a experiencia e capacidade necesaria para acadalos.
5. Estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias, co Concello de Vigo e coa
Seguridade Social.
6. O/s interesado/s poderá/n autorizar, expresamente, ao Concello de Vigo para consultar dita
información tributaria na Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Noutro caso,
será preciso achegar a oportuna certificación.
7. Acompañar á solicitude a documentación preceptiva detallada na Base novena desta
convocatoria.
Base 3ª.- GASTOS SUBVENCIONABLES
En xeral, son gastos subvencionables os que, de xeito indubitado, respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no prazo establecido por estas bases reguladoras.
A efectos desta subvención, sempre e cando se acredite a realización dos gastos de funcionamento e
difusión necesarias para o desenvolvemento do proxecto, e das actividades que motivan a súa
concesión, considéranse gastos subvencionables, os realizados dentro dos prazos establecidos na
convocatoria entre os meses de 1 xaneiro e o 15 de outubro de 2018, que se revelen como
obxectivamente necesarios para que a/as entidades poidan cumprir os fins que lle son propios ou
derivados específicamente das contratracións de persoal e gastos de funcionamento realizadas para
o desenvolvemento das actividades programadas, e que teñan acomodo no obxecto de convocatoria:
• Custes salariais derivados do persoal contratado e/ou da entidade con cargo a subvención.
• Custes de seguridade social a cargo da entidade do persoal contratado e/ou da entidade con
cargo a subvención.
• Gastos financieiros e de xestión relacionados coa posta en marcha do proxecto presentado.
• Gastos de difusión, publicidade e asistencia a eventos.
• Gastos de aluguer de locais e maquinaria.
• En xeral todos aqueles necesarios para a execución do proxecto ou proxectos preentados.
En ningún caso serán subvencionables:
– intereses, recargos e sancións administrativas e penais
– os gastos de procedementos xudiciais
Tampouco se considerarán como gastos subvencionables incluidos entre os custos salariais obxecto
da subvención, os seguintes:
a) A indemnización prevista polo artigo 49.1.c) do Estatuto dos traballadores.
b) Os incentivos e complementos extrasalariais que non formen parte da base de cotización.
c) As vacacións pagadas, pero non desfrutadas.
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d) As horas extras ou traballos realizados fóra da xornada habitual de traballo.
En ningún caso, o custe dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

Base 4ª.- CONTÍA TOTAL E CRÉDITO ORZAMENTARIO
a) A contía total destinada a estas subvencións serán como máximo de 30.000 € (trinta mil
euros), que se imputarán con cargo á partida 2410 4800000 “Programa de axudas ao plan de
emprego municipal”, dos orzamentos xerais do Concello de Vigo.
b) O importe máximo da subvención ou axuda será de 15.000,00 € e, en ningún caso, poderá
ser de tal contía que, illada ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas, supere o
custe da actividade ou actuación subvencionada.
c) A concesión da subvención non xerará ningún dereito á percepción da mesma en futuras
convocatorias.
Base 5ª.- ANTICIPO A CONTA.
Para facilitar a administración da axuda concedida poderase tramitar un anticipo a conta de ata un
50% da axuda outorgada polo Concello, previa petición da entidade, na que xustifique o destino dos
fondos solicitados e a necesidade financeira dos mesmos. O 50% restante ingresarase unha vez se
teña xustificado a totalidade do programa conveniado, tal como se establece na liquidación final.
Conforme ao previsto no artigo 42 e ss. do RD 887/2006, neste suposto optase por non esixir ningún
tipo de garantía á entidade beneficiara ao ter en conta, tanto o carácter social da actividade subven cionada, coma a traxectoria en anteriores colaboracións coas entidades destinatarias da convocatoria.”
Base 6ª.- COMPATIBILIDADE DA SUBVENCIÓNS
Estas subvencións serán compatibles con outras subvencións ou axudas para a mesma finalidade,
procedentes de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais, da Unión
Europea ou organismos internacionais.
As entidades beneficiarias deberán 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 o da
actividade subvencionada, en cuxo caso, procederase na forma prevista no artigo 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, 17 de novembro, Xeral
de Subvencións (RLXS).
De existir no orzamento municipal vixente consignación presupostaria nominativa ao favor dunha
entidade para a concesión dunha subvención ou axuda directa, é dicir, para a formalización dun
convenio, para axudar ao financiamento da contratación e de gastos subvencionados segundo estas
bases, a entidade solicitante non poderá concorrer na presente convocatoria.
Base 7ª.- OBRIGAS QUE ASUMEN AS BENEFICIARIAS
As beneficiarias das subvencións conforme á presente normativa, están obrigadas a:

1. Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e condicións da
convocatoria.
2. Acreditar que se realizaron os gastos subvencionados asumindo as obrigas e demais
responsabilidades legalmente esixibles en cada caso.
3. Para os efectos de difusión pública, en todos os lugares onde se realicen as actividades,
deberá figurar de forma visible, cartel informativo no que constará o financiamento do Concello de Vigo, segundo o Anexo VIII aprobado nesta convocatoria e que estará a disposición no
Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego para todos/as aqueles/as que o soliciten. Así
mesmo, na páxina web e/ou nas redes sociais, ata a finalización do ano 2018, publicitarase
que o Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos.
4. Someterse ás actuacións de comprobación, seguimento, control financeiro e inspección
que o Concello de Vigo considere necesario levar a cabo, para o que facilitará toda a
información e documentación complementaria que se lle requira.
5. Responder legalmente da falta de veracidade dos datos expostos e do incumprimento das
presentes bases.
6. Cumprir as condicións que se establecen nestas Bases para a concesión da subvención.
7. Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, por canto
poderán ser obxecto de actuación de comprobación e control.
8. Comunicar, con motivo da xustificación da subvención, a obtención doutras subvencións
para os mesmos gastos subvencionados nesta convocatoria, ou para a mesma finalidade
procedentes de calquera das administracións públicas ou entidades públicas ou privadas,
nacionais ou internacionais, así como, outros ingresos ou recursos que financien a mesma.
9. Estar ao corrente fronte ás súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
10. Responder da veracidade da información e autenticidade da documentación achegadas.
11. Cumprir coas demais obrigas establecidas no art. 14 da LXS.
Base 8ª.- PRAZO E PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE
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, de xeito exclusivo, de medios electrónicos, para presentar e tramitar a solicitude desta subvención a
través da sede electrónica do Concello de Vigo https://sede.vigo.org/expedientes/sede/?lang=ga,
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=ga.
O prazo de presentación das solicitudes e da documentación complementaria correspondente, será
de 10 días hábiles, a contar dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia, que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións
(BDNS) que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións, nos termos do art. 30 da
LPAC.
As solicitudes de subvención achegaranse debidamente cumprimentadas, mediante os modelos
oficiais aprobados con estas bases, que estarán dispoñibles na páxina web (www.vigo.org) e no
Servizo de Información do Concello de Vigo.
No caso de que se achegue a solicitude presencialmente por parte dos obrigados polo art. 14.2
LPAC, requirirase a súa subsanación mediante a súa presentación electrónica. A estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que tivese realizado a subsanación.
Todas as solicitudes, así coma as posibles subsanacións telemáticas contempladas no parágrafo anterior, deberanse achegar antes de que remate o prazo outorgado para a súa presentación, sen que caiba ter por presentadas aquelas achegadas con carácter extemporáneo.
BASE 9ª.- DOCUMENTACIÓN
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A documentación complementaria deberá achegarse asinada electronicamente e remitirase a través do Rexistro electrónico do Concello de Vigo. Os solicitantes responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten.
Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo
da copia electrónica presentada.
Se a documentación complementaria se achegase presencialmente, será requirida para emendala a
través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación
aquela en que fose realizada a emenda.
Os solicitantes anexarán á solicitude a documentación que se indica a continuación:
a) Anexo I “Solicitude”: Unha solicitude de participación, con expresión, segundo proceda, de:
– datos da entidade solicitante
– datos do/a representante legal
– identificación dun dispositivo electrónico (teléfono móbil ou similar) e/ou dunha
dirección de correo electrónico, que servirán para o envío dun aviso de notificación de
posta a disposición das notificacións electrónicas.
– domicilio a efectos de notificación
– datos do proxecto (contía solicitada)
– lugar, data e sinatura electrónica
b) Anexo II: Declaración
electronicamente.

responsable

de

cumprimento

dos

requisitos

asinada

c) Anexo III: Ficha de solicitude de transferencia bancaria ou certificación bancaria.
d) Anexo IV: Declaración responsable das axudas solicitados e/ou concedidas asinada
electronicamente.
e) Anexo V: “Memoria do proxecto de contratacións, actividades e metodoloxía a empregar no
proxecto a realizar” asinado electronicamente.
f) Anexo VI: Autorización para a consulta e verificación de datos polo Concello de Vigo,
para comprobar se o/a solicitante ten ou non débedas coa AEAT, Tesourería da Seguridade
Social, a Axencia Tributaria de Galicia e Concello de Vigo. No caso de non querer achegar
este Anexo ou de non estar debidamente cuberto, o solicitante terá que achegar as
Certificacións de estar ao corrente coas obrigas tributarias e frónte a Seguridade
Social, vixentes de conformidade co art. 23.3 RLXS, de xeito que, de ter presentados os
certificados requiridos no Concello de Vigo cunha antigüidade inferior a seis meses, non será
esixible a súa presentación, sempre que se indique o número de expediente no que obran.
g) Calquera outra comunicación de modificación ou actualización de datos da entidade
que consideren relevante (declaración de utilidade pública, honras, distincións...), podendo,
así mesmo, acompañar os elementos que estimen convenientes para completar os datos dos
modelos, que serán tidos en conta á hora de estudar e avaliar as solicitudes.
Porén, o solicitante poderá acollerse ao establecido no art. 28.2 da LPAC, que indica que os
interesados non estarán obrigados a achegar documentos que fosen elaborados por calquera
Administración, sempre que o interesado expresase o seu consentimento a que sexan consultados
ou solicitados os devanditos documentos. En relación co dereito a non presentar documentos que
obren en poder da administración convocante, debe facerse constar a data e órgano ou dependencia

na que foron presentados, ou, no seu caso, o número de expediente ou procedemento no que se
fixeron valer.
O departamento convocante pode requirir, canta outra documentación acreditativa do cumprimento
dos requisitos para participar na convocatoria considere necesaria, así como, complementar a información facilitada pola entidade, para unha mellor avaliación das solicitudes achegadas.

Base 10ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DOS PROXECTOS
A concesión das subvencións atenderá a criterios obxectivos e tramitarase en réxime de concorrencia
competitiva, tendo sempre como límite a dispoñibilidade orzamentaria da Área de Emprego
destinadas para tal fin no presente exercicio. Neste sentido, levarase a cabo a comparación das
solicitudes presentadas a fin de establecer unha prelación entre as mesmas, de acordo cos criterios
de valoración que se indican, adxudicándolle as axudas proporcionalmente á puntuación obtida, co
límite fixado na presente convocatoria e dentro do crédito dispoñible.
Como criterios xerais de valoración para o outorgamento das subvencións, terase en conta:
1. Calidade e viabilidade técnica e económica do proxecto.
Ata 20 puntos.
a) Valoraranse o proxecto de actividades, atendendo ás mesmas de maneira individual e
tendo en conta:
• Que sexan capaces de xerar grupos de innovación na actividade económica de Vigo
e o seu entorno, ou programas estables de innovación e investigación frónte a
accións puntuais
• Que se baseen na análise das necesidades existentes no entorno económico e
laboral e, que teñan viabilidade técnica.
• Colaboración, coordinación e concertación dos proxectos con outras entidades
asociativas e aposta pola promoción de alianzas e do traballo en rede.
• No caso de que a proxecto de actividades non obteña a puntuación mínima de dez
(10) puntos por este concepto, entenderase desestimada a solicitude.
2. Áreas económicas relacionado co proxecto:
a) Tecnoloxias da comunicación
5 puntos
b) Automoción
5 puntos
c) Industria naval
5 puntos
d) Biotecnoloxía
4 puntos
e) Enerxías renovables
4 puntos
f) Outras áreas e/ou sectores
2 puntos
3. Uso da lingua galega no proxecto/s

5 puntos.

A Comisión de Valoración encargada da avaliación dos proxectos terá en consideración os datos
presentados pola entidade xunto co seu propio coñecemento, a través dos datos existentes nos
Servizos da área de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos do
Concello de Vigo.
BASE 11ª.- PREAVALIACIÓN DAS SOLICITUDES E SUPOSTOS DE DESESTIMACIÓNS
Nesta fase de preavaliación, verificarase o cumprimento das condicións impostas para acadar a condición de entidades beneficiaras das subvencións.
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Unha vez examinada a documentación achegada polas entidades, desestimaranse as seguintes solicitudes:
1- Cando as actividades que se pretenden fomentar, segundo memoria achegada:
•
•
•

•

Non se axusten aos fins e obxectivos perseguidos nesta convocatoria.
Aquelas de carácter político e doutrinal de signo partidario e/ou confesional.
Aquelas que, en consideración ao proxecto e programación, non reúnan as condicións
mínimas de interese xeral, non acadando a puntuación mínima na valoración específica da
memoria de actividades, indicando unha mala definición do mesmo ou que a materia non se
axusta aos obxectivos e finalidades da convocatoria.
Cando non se axuste á solicitude o proxecto de fomento do emprego que fundamentan a
concesión da subvención.

2- Con carácter xeral:
•Aquelas que non cumpran cos requisitos establecidos na Base 2ª desta convocatoria e na lexislación vixente aplicables para acadar a condición de beneficiarias.
•Aquelas que non tivesen achegado a correspondente/s renuncia/s cando proceda, no exercicio orzamentario anterior á presente convocatoria.
•Aquelas solicitudes para Programas que comprenden gastos subvencionables que xa foron
solicitados noutras áreas ou servizos do Concello de Vigo ou subvencionados pola Concelle ría de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos no vixente exercicio orzamentario.
BASE 12ª.- PROCEDEMENTO: INSTRUCIÓN, RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN E/OU PUBLICACIÓN, RECURSOS E RENUNCIA
1.- Todos os trámites administrativos que se deban realizar durante a tramitación deste procedemento
deberán ser realizados a través da sede electrónica do Concello de Vigo.
2.- O Servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local, revisará os expedientes, comprobando que conteñen a documentación esixida. No caso de documentación incompleta ou defectuosa,
requirirase á solicitante para que nun prazo máximo e improrrogable de dez (10) días, emende a falta
ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, de acordo co disposto no artigo 68 da LPAC, se considerará que desiste da súa petición, logo da correspondente resolución que deberá ditarse nos termos previstos no artigo 21 da citada lei.
As notificacións electrónicas realizaranse a través da sede electrónica do Concello de Vigo. Remitiranse aos/ás interesados/as os avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou
teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.
As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o
acceso ao seu contido. A notificación entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais
desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.
Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
3.- A instrución do procedemento de concesión de subvencións correspóndelle aos/ás técnicos/as do
servizo, que baixo a dirección da xefatura do servizo, poderán realizar de oficio cantas actuacións es timen necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación da veracidade dos datos achegados en virtude dos cales debe formularse a proposta de resolución.

4.- A avaliación das solicitudes de subvención, conforme aos criterios sinalados na Base Décima, realizarase pola Comisión de Valoración, órgano colexiado constituído ao efecto e que terá a seguinte
composición:
•1 Presidente:
O concelleiro delegado da Área de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado
e Relación con Sindicatos ou concelleiro en quen delegue.
•2 Vogais:
O xefe de servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local e
un/unha técnico do mesmo.
•1 Secretario:
Actuará como secretario un dos vogais membro da Comisión, con voz e voto.
O concelleiro delegado da Área, resolverá o nomeamento dos titulares e suplentes da referida Comi sión.
A Comisión poderá requirir a presenza ou solicitar o asesoramento de expertos sobre materias con cretas se o considera conveniente.
5- As solicitudes avaliaranse con arreglo á documentación achegada, no seu caso, aos informes emitidos, ás limitacións orzamentarias existentes e aos criterios de avaliación establecidos na Base Décima, deixando constancia en acta do resultado da avaliación debidamente motivada.
6- Unha vez avaliadas as solicitudes achegadas, o órgano colexiado remitirá a acta na que se concre te o resultado da avaliación, á vista do cal, o instrutor do procedemento formulará proposta de resolución definitiva á Xunta de Goberno Local, como órgano competente para resolver o procedemento, na
que incluirá unha relación na que se indicarán todos/as as solicitantes que participan na convocatoria
co NIF, nome, nº de expediente, puntuación obtida, estimación da súa solicitude ou desestimación
(con indicación do/s motivo/s polo/s que se lle denega), e o importe da subvención que se lle outorga;
farase constar, así mesmo, que da información que obra en poder do órgano instrutor, despréndese
que os beneficiarios cumpren os requisitos necesarios para acceder ás subvencións.
O prazo de resolución e notificación será de catro meses contados a partir da publicación desta convocatoria. A resolución do procedemento será obxecto de publicación para xeral coñecemento na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org).
En calquera momento anterior á resolución do procedemento de subvencións, a interesada poderá
desistir da/s súa/s solicitude/s; desistimento que será aceptado de plano pola administración conce dente, declarando concluso/s o/s procedemento/s correspondente/s, de conformidade cos artigos 84
e seguintes da LPAC.
8- A resolución do procedemento notificarase electrónicamente ás entidades solicitantes a través da
sede electrónica. Remitiranse aos/ás interesados/as os avisos da posta á disposición das notifica cións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en nin gún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.
As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o
acceso ao seu contido. A notificación entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais
desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.
Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
9- Dende o día seguinte á notificación da resolución, as beneficiarias dispoñen dun prazo de dez
(10) días naturais para a aceptación ou renuncia da subvención concedida, que debe comunicarse
por escrito ao Servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local, transcorrido o cal, sen ma nifestación expresa ao respecto, entenderase tácitamente aceptada.
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Todas as subvencións concedidas, individualmente consideradas, con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario ao que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e programa espe cífico subvencionado, serán publicadas na Base de Datos Nacional de Subvencións.
11- O vencemento do prazo máximo sen terse dictado e notificado a resolución expresa, lexitima aos
interesados para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión de subvención, sen prexuízo do disposto no art. 24.3.b) da LPAC.
12- Contra a resolución administrativa que aprobe as presentes bases e as resolucións que se adopten na súa execución poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición perante o órgano
que a ditou no prazo dun mes. Entenderase desestimado se transcorre outro mes sen contestar; nes te caso poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses. Así mesmo,
contra a presente resolución tamén poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo no indicado prazo. En todos os casos, os prazos contaranse a partir do día seguinte ao da noti ficación, publicación ou desestimación do recurso de reposición.
13.- A beneficiaria poderá renunciar, expresamente, á subvención concedida; renuncia que será aceptada de plano pola administración concedente, declarando concluso o/s procedemento/s correspondente, de conformidade co artigo 94 da LPAC. A non presentación da/s correspondente/s renuncia/s
cando proceda, determinará a imposibilidade de concorrer á convocatoria de subvencións da Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos no vindeiro exercicio
presupostario.
Base 13ª.- PRAZO E FORMA DE XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN OUTORGADA
As beneficiarias, no prazo de quince (15) días e sempre antes do 1 de novembro de 2017, a contar
desde o remate das accións de do proxecto de fomento do emprego subvencionado, deberá xustificar
o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos
fondos recibidos. A tal efecto deberá achegar electronicamente unha conta xustificativa: composta
dunha memoria de actividades e dunha memoria económica.
•Memoria de actividades realizadas, conforme ao proxecto achegado coa solicitude, que fundamentaron a concesión da/s subvención/s realizadas, e na que deberá figurar, como mínimo, e para cada
unha delas, a seguinte información:
➢Denominación
➢Financiamento.
➢Contratacións realizadas:
▪Novas contratacións:
▪Denominación do/s posto/s.
▪Perfís profesionais
▪Persoas contratadas.
▪Período de contratación.
▪Xornada laboral indicando horarios de desenvolvemento das actividades.
➢Contratos do persoal da entidade para o desenvolvemento do proxecto:
▪Denominación do posto.
▪Perfíl profesional.
▪Persoa asignada ao proxecto.
▪Período de traballo.
▪Xornada laboral indicando horarios de desenvolvemento das actividades.
➢Nos cursos de formación realizados ao persoal contratado con cargo á subvencións explicitarase:
▪Programa do curso.
▪Horas de formación.

▪Identificación dos participantes e do monitor/a con apelidos e nome, enderezo e número de teléfono.
➢Actuacións realizadas por persoal contratado con cargo á subvención.
▪Datas e lugar de celebración.
▪Colectivo destinatario, número de beneficiarios e programación desenvolvida.
➢Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e publicidade relacionada co fomento do emprego.
➢Memoria de prensa e comunicación.
➢Acreditar, mediante inserción, en lugar destacado do lugar de traballo e na páxina web da
entidade ou en calquera outra na que se difundan as actividades desenvolvidas polo persoal
contratado e/ou asignado con cargo á subvención, do logotipo e/ou cartel oficial da convoca toria do Concello de Vigo, e para cada unha das actividades levadas a cabo, a difusión pública do cofinanciamento, en todo caso, para a actividades executadas con posterioridade á presentación das solicitudes de subvencións.
· Memoria económica: que incluirá a relación dos custos salariais e de seguridade social,
así coma dos outros custos (gastos financieiros e de xestión), cunha relación de todos os
xustificantes de pago dos gastos incorridos, á que se xuntarán as facturas electrónicas e/ou
copias dixitalizadas compulsadas das facturas orixinais en papel e/ou os demais documentos
de valor probatorio equivalente. Indicarase o importe, procedencia e aplicación dos fondos
propios e doutras subvencións ou recursos que financiasen tamén a actividade subvencionada:
- Custos salariais: as retribucións de persoal xustificaranse mediante:
• Contrato de traballo do/s novo/s traballador/es contratados
• Contrato de traballo e/ou vida laboral do persoal da entidade con cargo á subvención.
• Boletíns de cotización á Seguridade Social: Recibo de liquidación de cotizacións e Rela ción nominal de traballadores, 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)
- Outros custos: reflectiranse nunha táboa todos os gastos acreditados mediante facturas
electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das facturas orixinais en papel, indicando
o nome de empresa, o número de CIF, a data, o número de factura e o IVE. Computarase
o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito imposto
(achegarase, a tal efecto, unha declaración responsable da entidade de non dedución do IVE
ou o acordo de exención do IVE) e deberá indicarse o importe que se imputa á subvención
(total/parcial).
Non será preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de forma expresa que os
pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con anterioridade ao proceso de xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención.
- A beneficiaria deberá estar ao corrente no seu cumprimento coas obrigas tributarias (administracións
estatal, autonómica e local) e coa Seguridade Social. Se a entidade non autorizou ao Concello para a
súa expedición por medios telemáticos deberá achegar de novo os certificados correspondentes ou a
declaración responsable naqueles supostos previstos no artigo 31.7.e) da Lei 9/2007 de Subvencións
de Galicia.
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- Para o caso de que a entidade beneficiaria declare ter recibido outras subvencións para os mesmos
gastos subvencionados nos Programas desta convocatoria, ou para a mesma finalidade procedentes
de calquera das administracións públicas ou entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, deberá achegar copia electrónica da resolución de concesión das mesmas.
- A beneficiaria achegará unha declaración responsable na que declare que son certos todos os datos
reflectidos na documentación achegada para xustificar o cumprimento da finalidade para a que se
concedeu a subvención e da aplicación dos fondos recibidos.
Conforme establece o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvención, no seu artigo 70.3, trancorrido o prazo establecido de xustificación sen presentarse esta ante o órgano administrativo competente, éste requerirá
ao beneficiario para que no prazo improrrogable de quince días sexa presentada aos efectos previstos neste Capítulo. A falla de presentación da xustificación no prazo establecido neste apartado levará
consigo a exixencia do reintegro e demáis responsabilidades establecidas na Lei Xeral de Subvencións. A presentación da xustificación no prazo adicional establecido neste apartado non eximirá ao
beneficiario das sancións que, conforme á Lei Xeral de Subvencions, correspondan.
Base 14ª.- COMPROBACIÓN DAS SUBVENCIÓNS
No caso de ser incompleta ou defectuosa a documentación achegada, concederase a entidade
beneficiaria un prazo improrrogable de dez (10) días hábiles para a súa subsanación ou entrega,
transcorridos os cales, sen atender ao requirimento, teranse por desistidos da súa petición previa
resolución ditada nos termos previstos no art. 21 da Lei 39/2015, de 01 de outubro do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
O persoal técnico do Servizo, será o encargado do seguimento da execución da subvención, así
como de informar sobre a adecuada xustificación da subvención, mediante a emisión dun informe que
incorporará ao expediente, no que se poña de manifesto expresamente o cumprimento total do
obxecto da subvención ou daquelas circunstancias que imposibiliten a aprobación da xustificación, a
desestimación ou desistimento da solicitude, así como, a renuncia á subvención.
Base 15ª.- OBRIGA DE INFORMACIÓN
As entidades beneficiarias deberán facilitar toda a información e documentación que, que en relación
aos expediente de subvencións, lle sexa requirida pola Concellaría de Emprego, Economía, Industria,
Voluntariado e Relación con Sindicatos, así como, pola Intervención Municipal, Tribunal de Contas e
Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das
subvencións.
Base 16ª.- ABOAMENTO
O aboamento das subvencións efectuarase mediante transferencia bancaria, unha vez sexan
debidamente xustificada.
Antes de proceder ao pago das subvencións, comprobarase que a entidade beneficiaria está ao
corrente no pagamento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non ser debedor por
resolución de procedencia de reintegro, tal e como se indica na Base 13ª.
Así mesmo, deberá comunicar ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas,
ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas.

Base 17ª.- PERDA DO DEREITO AO COBRO: REVOGACIÓN, MINORACIÓN, NULIDADE E
REINTEGRO DAS SUBVENCIÓNS. RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
a) Dará lugar á perdida do dereito ao cobro da subvención e, por ende, á súa revogación, o
incumprimento por parte da entidade beneficiaria da subvención, de calquera das obrigas previstas nestas bases-convocatoria e, en particular de:
•A obriga de xustificación no prazo legalmente establecido.
•A non achega da memoria de actividades ou cando a mesma non se axusta aos termos da Base Décimo Segunda.
•As obrigas, requisitos, condicións e demais circunstancias, establecidas nestas Bases,
con motivo da concesión das subvencións
•Finalidade para a que se concederon que determinou o seu outorgamento
•Adopción de medidas de difusión do financiamento público recibido nos termos previstos
nestas Bases
•Ocultación ou falsidade de datos e/ou documentos ou obtención de subvencións falseando as condicións requiridas para iso.
•Concorrencia de calquera outra das causas previstas no art. 37 da LXS.
O acordo da Xunta de Goberno Local que determine a revogación total ou parcial da
subvención, adoptarase previa instrución do expediente, cuxo inicio se notificará á entidade, co conseguinte trámite de audiencia e prazo para formular alegacións, e no que
deberá constar informe e proposta razoada do servizo.
No caso de que, por concorrencia de subvencións, a contía das axudas superen o custe do
proxectos subvencionados, procederá a redución ou minoración da subvención no exceso, no
seu caso, reintegro das cantidades percibidas indebidamente.
b) Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa das actuacións subvencionadas, traducible a termos económicos, en función do proxecto presentado e o seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo ou condicións da subvención, procederá a aplicación da regra de proporcionalidade a efectos de perda do dereito ao cobro e conseguinte redución proporcional da contía da subvención.
c) Para a determinación das causas de nulidade e anulabilidade do acordo de concesión das
axudas e de reintegro das mesmas, estarase ao disposto nos artigos 36 e ss. da LXS. En
todo caso, cando concorran causas de reintegro, a entidade reintegrará as cantidades percibidas e a esixencia dos xuros de demora dende o aboamento da subvención ata a data na que
se acorde a procedencia do reintegro.
d) En canto ás infraccións e sancións en que poidan incorrer os beneficiarios destas axudas,
e o procedemento para a súa imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei 38/2003, de
17 de novembro, Xeral de Subvencións e RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o
seu Regulamento nos seus preceptos básicos, ou, no seu caso, o título IV da Lei 9/2007, de
13 de xuño, de Subvención de Galicia, e normativa reguladora do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
Base 18ª.- TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
Os datos das entidades solicitantes e os dos seus representantes serán incorporados aos ficheiros
municipais. A finalidade da súa recollida é a instrución do procedemento para a concesión das
subvencións obxecto das presentes bases reguladoras, a práctica das publicacións, comunicacións e
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notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e
demais actuacións previstas na normativa reguladora das subvencións, en orden á conclusión do
proceso de subvencións, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os referidos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na normativa de Protección de
Datos de Carácter Persoal. A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición ante o Concello de Vigo a través do Servizo de Participación Cidadá e
Desenvolvemento Local.
Base 19ª.- NORMATIVA DE APLICACIÓN
Esta convocatoria réxese polas súas Bases, pola Lei 9/2007 do 13 de xuño, de Subvencións de
Galicia; a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o Real Decreto 887/2006, de 21
de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do
Estado en materia de réxime local; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do Real Decreto
887/2006; as Bases de Execución do Orzamento do Concello de Vigo para o ano 2018, as restantes
normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Base 20ª.- PUBLICIDADE.
As presentes bases reguladoras e a convocatoria, cuxo contido responde ao disposto no art. 20 da
LSG, publicarase conforme ao establecido no artigo 20.8 apartados a) e b) da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, publicarase, unha vez
aprobadas, a convocatoria e bases reguladoras da convocatoria de “Subvencións para o fomento do
Emprego mediante proxectos relacionados coa investigación, a innovación e o emprego” en:
• A convocatoria, na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), no Portal de Transparencia e na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org), conforme ao art. 14.1 da LSG, a
publicación que determinará o inicio do prazo de 10 días hábiles para a presentación de solic itudes, será a do extracto enviado pola BDNS e que se realice no Boletín Oficial da Provincia.
• As bases reguladoras, no BOP, no Portal de Transparencia e na páxina web do Concello de
Vigo (www.vigo.org).
As subvencións concedidas remitiranse á BDNS para a súa publicación con indicación segundo cada
caso, da convocatoria, o programa e crédito presupostario ao que se imputen, beneficiaria, cantidade
concedida e finalidade da subvención con expresión do proxecto subvencionado.

4(1009).NOMEAMENTO DE CATRO FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS
POR EXECUCIÓN DE PRÓRROGA DO PROGRAMA DE CARÁCTER TEMPORAL
– CATRO MESTRES DE FORMACIÓN (SUBGRUPO C1) - AO ABEIRO DO
EXPOSTO NO ARTIGO 10.1.C) DO TREBEP. EXPTE. 32486/220.
Visto o informe de fiscalización do 13/09/18, dáse conta do informe-proposta do
11/09/18, asinado pola técnica de Administración Xeral, a xefa de Recursos
Humanos e Formación, e o concelleiro-delegado da Xestión Municipal e Persoal,
que di o seguinte:
ANTECEDENTES
I.- A Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria de data 09/08/2018, aprobou a
autorización da prórroga por una período máximo de 12 meses do programa inicial aprobado

pola Xunta Reitora da EMAO, na sesión do día 18/05/2015, para implementar o novo Plan
de Estudos da EMAO (PREMAO 2015). expte 479-613.
II.- Mediante Dilixencia asinada pola Xefa do Servizo de Educación de data 10/08/2018, se
solicita a prórroga dos nomeamentos dos mestres de formación seguintes: Funcionario
interino por plans e programas docencia transitoria de Debuxo artístico, Fernández Alonso F.
-Funcionario interino por plans e programas inicio 14/09/2015 (tres anos)- Expte: 1976/13;
Funcionario interino por plans e programas docencia transitoria de Moda e Confección,
González Pintos E. -Funcionaria interina por plans e programas inicio 05/10/2015 (tres
anos)- Expte: 1973/13; Funcionario interino por plans e programas docencia transitoria de
Serigrafía Artística- Pardo Cartelle A. -Funcionaria interina por plans e programas inicio
14/09/2015 (tres anos). Expte: 1975/13; Funcionario interino por plans e programas
docencia transitoria de Ourivería, De Jesús Fernández S.M. -Funcionaria interina por plans e
programas inicio 05/10/2015 (tres anos). Expte: 1974/13; Funcionario interino por plans e
programas docencia transitoria de Pintura- Fernández Serrano J.J. -Funcionario interino por
plans e programas, remata 17/07/2018.
III.- En base ao anterior o concelleiro-delegado da área de Xestión Municipal, a través de
instrución de servizo de data 22/08/2018, ordenou a incoación do correspondente
expediente administrativo para proceder ao nomeamento interino por execución da prórroga
do programa de carácter temporal de cinco mestres de formación (pintura, debuxo artístico,
serigrafía artística, moda e confección e ourivería), ao abeiro do exposto no artigo 10.1.c) do
Real Decreto lexislativo 5/2015 do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
IV.- O funcionario interino por plans e programas docencia transitoria de PinturaFernández Serrano J.J., rematou o seu nomeamento na data 17/07/2018 (expte 30576-220
nomeamento interino dun/dunha mestre de pintura baixo a modalidade prevista no artigo
10.1 c) do RDL 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba TREBEO para a execución de
programa temporal (curso 2017-2018 EMAO), para a Escola Municipal de Artes e Oficios.
V.- Con data 10/09/2018, polo Técnico de Organización e Planificación, formúlase a
proposta de gasto e o correspondente informe técnico-económico cuantificativo do estado
de execución do Capítulo I do orzamento e da incidencia no mesmo do gasto a propoñer.
En consecuencia, e en cumprimento das previsións legais contempladas na norma indicada,
procede a emisión de informe-proposta ao abeiro do establecido no artigo 172 do Real
Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF).
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
I.- Lexislación aplicable
Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro. Texto Refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público.
A preferente aplicabilidade do Dereito estatal de carácter básico en materia de emprego
público local deriva das previsións de dous fundamentais preceptos:
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-O artigo 128 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o
texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, que establece
en canto ás ofertas de emprego público que:
“1. Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un
mes desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año
correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y
a los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica
estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las
Administraciones Públicas.”
-O artigo 133 do mesmo Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, que efectúa unha
determinación legal do réxime xurídico aplicable á selección dos funcionarios de
Administración Local, establecendo expresamente que:
“El procedimiento de selección de los funcionarios de Administración local se ajustará a la
legislación básica del Estado sobre función pública, y se establecerá teniendo en cuenta la
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se
hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.”
Tal preferencia expresa resulta inherente á vocación unificadora do lexislador en materia de
función pública; así o ven interpretando a xurisprudencia do Tribunal Superior de Xustixa de
Galicia, a efectos do cal resulta salientable a STSJ de Galicia 120/2017, de 01.03.2017,
dictada en materia de persoal, en cuxo fundamento de dereito FD 4º sinala o seguinte:
"FD CUARTO.(….) De tan largas citas jurisprudenciales hemos de quedarnos con tres ideas básicas: 1º)
cabe una interpretación integradora de la normativa básica estatal y la legislación
autonómica de desarrollo, en todo caso ésta última solo es aplicable a los entes locales una
vez hecha exclusión de la legislación estatal que opera como derecho supletorio de primer
grado; (…....) Pero tampoco podemos olvidar que, como señalan los recurrentes, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 3.2 del Real Decreto legislativo 1/2008 por la que se aprobó
el texto refundido de la Ley de Función Pública de Galicia, el art. 168 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y la Disposición Final Primera de
la Ley 7/2007, por la que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, en relación a
la regulación de la función pública local es de preferente aplicación la legislación básica
estatal a la legislación autónomica sobre función pública.”
En similar senso, a STJG de 15 de febreiro de 2017 afírmase que:
“......según el artículo 3.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (…......) “El personal funcionario de las entidades locales se rige
por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto
y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local,
lo cual revela, a la vez que una preferencia de la normativa estatal para la regulación
de esta materia, la reconducción de la función pública local al régimen general de la
función pública. Al mismo tiempo, significa que la función pública local debe formar

parte del ordenamiento de la función pública desarrollado a partir del bloque de la
constitucionalidad concretado en torno al 149.1.18ª de la Constitución.”
II.- Nomeamento de funcionarios interinos:
Consonte ao artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (en diante,
TREBEP), os/as funcionarios/as interinos son aqueles/as que, por razóns expresamente
xustificadas de necesidade e urxencia, son nomeados/as como tales para o desempeño de
funcións propias de funcionarios/as de carreira, cando se dea algunha das circunstancias
consignadas no devandito precepto, entre as cales se atopa a existencia de prazas vacantes
cando non sexa posible a súa cobertura por funcionarios de carreira (apartado a), a
substitución transitoria do titular da praza (apartado b), a execución de programas de
carácter temporal, que non poderá ter unha duración superior a tres anos, ampliable hasta
12 meses mais (apartado c) e, o exceso ou acumulación de tarefas polo prazo máximo de
seis meses, dentro dun período de doce meses (apartado d). De igual xeito o apartado 2
establece que a selección de funcionarios interinos farase mediante procedementos áxiles
que respectarán en todo caso os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.
Dado que organismo autónomo da EMAO incorporouse ao Concello de Vigo na data
01/01/2016, momento en que este último pasa a xestionar o seu persoal, partimos dos datos
proporcionados polo Servizo de Educación nos diversos documentos que constan anexados
ao expediente (479-613 unido ao 32486-220), segundo os cales “a Xunta Rectora da EMAO
en sesión de data 18/05/2015 aprobou o “programa para implementar o novo Plan de
Estudios da EMAO (PEEMAO2015)”, derivado do citado acordo de aprobación do Plan de
Estudios de data 16-04-2015 coa finalidade de facilitar o seu arranque e desenvolvemento e
acadar a súa eficacia, iniciando esta implantación no curso 2015-2016 (expte. 1984/13).
Entre outras accións específicas para a súa implantación este programa contempla a
convocatoria dos procesos selectivos para cubrir a docencia das especialidades de
Ourivería, Serigrafía artística, Debuxo artístico e Moda e confección, dispoñendo que os
procesos selectivos deberán rematar e, en consecuencia, ser efectivo o nomeamento do
profesorado destas especialidades, antes do comezo do curso 2015-2016. O referido Plan
de Estudos (PEEMAO 2015) foi modificado en aspectos puntuais que afectan a algunha
das especialidades por acordo da Xunta Reitora da EMAO en sesión de 10/12/2015
(expediente 2166/13) e por acordo da Xunta de Goberno Local en sesión de 29/04/2016
(expediente 43/613).
No ano 2015 realizáronse probas selectivas para a docencia transitoria nas especialidades
de Debuxo artístico, Ourivaría, Moda e Confección e Serigrafía Artística, das que resultou o
nomeamento dos seguintes profesores como funcionarios interinos por plans e programas
de docencia transitoria: Funcionario interino por plans e programas docencia transitoria de
Debuxo artístico, Fernández Alonso F. -Funcionario interino por plans e programas inicio
14/09/2015 (tres anos)- Expte: 1976/13; Funcionario interino por plans e programas
docencia transitoria de Moda e Confección, González Pintos E. -Funcionaria interina por
plans e programas inicio 05/10/2015 (tres anos)- Expte: 1973/13; Funcionario interino por
plans e programas docencia transitoria de Serigrafía Artística- Pardo Cartelle A. -Funcionaria
interina por plans e programas inicio 14/09/2015 (tres anos). Expte: 1975/13; Funcionario
interino por plans e programas docencia transitoria de Ourivería, De Jesús Fernández S.M.Funcionaria interina por plans e programas inicio 05/10/2015 (tres anos).
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Tendo en conta que a realización do programa va índisolublemente ligado ao nomeamento
de persoal necesario para o desenvolvemento do mesmo, se terá como data de inicio do
programa, o 14/09/2015 e finalización do mesmo 13/09/2018.
O funcionario interino por plans e programas docencia transitoria de Pintura- Fernández
Serrano J.J., rematou o seu nomeamento na data
17/07/2018 (expte 30576-220
nomeamento interino dun/dunha mestre de pintura baixo a modalidade prevista no artigo
10.1 c) do RDL 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba TREBEO para a execución de
programa temporal (curso 2017-2018 EMAO), para a Escola Municipal de Artes e Oficios. O
nomeamento interino do Sr. Fernández corresponde a un programa diferente ao que agora
se está a prorrogar, non procedendo polo tanto a prórroga do seu nomeamento.
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria de data 09/08/2018, aprobou a
autorización da prórroga por una período máximo de 12 meses do programa inicial aprobado
pola Xunta Reitora da EMAO, na sesión do día 18/05/2015, para implementar o novo Plan
de Estudos da EMAO (PREMAO 2015). expte 479-613. Consecuencia da citada
autorización da prórroga do programa inicial aprobado pola Xunta reitora, procede a
prórroga dos nomeamentos interinos a que nos referimos no parágrafo terceiro deste
apartado. Ditos nomeamentos serán revocado ademais de polas causas previstas no artigo
63 do TREBEP, cando finalice a causa que deu lugar ao seu nomeamento, de acordo co art.
10 apartado 3, neste caso o remate das prórroga do programa temporal, que acontecerá o
día 13/09/2019.
Aos funcionarios interinos seralles aplicable, en canto sexa adecuado á natureza da súa
condición, o réxime xeral dos funcionarios de carreira.
Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ao corpo ao que pertenza a
vacante, neste caso (posto Cód. 654. mestre de formación), da RPT vixente, aprobada pola
Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 e modificacións
puntuais aprobadas con posterioridade.
O artigo 10.6 do TREBEP establece que dito persoal interino cuxa designación sexa
consecuencia da execución de programas de carácter temporal ou do exceso ou
acumulación de tarefas por prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce
meses, poderá desempeñar os servizos que se lle encomenden na unidade administrativa
na que se produza o seu nomeamento ou noutras unidades administrativas nas que
desempeñe funcións análogas, sempre que, respectivamente, ditas unidades participen no
ámbito de aplicación do citado programa de carácter temporal, co límite de duración
sinalado neste artigo, ou estean afectadas pola mencionada acumulación de tarefas.
Así mesmo e de acordo coas Instrucións en materia de planificación e xestión de recursos
humanos para o ámbito deste Concello, actualizadas mediante acordo da Xunta de Goberno
Local na súa sesión de data 29 de xaneiro de 2016, o recurso ao persoal funcionario interino
–ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase unicamente en casos excepcionais e para
cubrir necesidades urxentes e inaprazables, restrinxíndose aos sectores, funcións e
categorías profesionais indicados como prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos
servizos públicos esenciais, que deberá acreditar debida e motivadamente o servizo ou
unidade peticionaria do efectivo, baixo a responsabilidade da xefatura do servizo

correspondente, e requirirá a previa emisión de informe técnico cuantificativo do estado de
execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a propoñer, o cal deberá ser
incorporado ao expediente administrativo.
Ademais do anterior é necesaria a comprobación no informe de fiscalización do
cumprimento das previsións contidas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Presupuestaria e Sostenibilidad Financieira.
En canto ao establecemento da xornada e horarios de traballo, a xornada desenvolverase
de luns a venres, en xornada de mañá ou tarde, segundo as necesidades do Servizo,
garantíndose os períodos de descanso regulamentarios, de acordo coas determinacións
reflectidas no apartado 3 das Instrucións sobre xornada e horarios de traballo, aprobadas
mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 15 de febreiro de 2013, con corrección
de erros adoptada mediante acordo da Xunta de Goberno Local, de data 20 de maio de
2013.
III. Xustificación da necesidade e urxencia:
Segundo consta no punto sexto da proposta de prórroga do programa inicial aprobado pola
Xunta Reitora da EMAO para implementar o novo plan de estudios, “Rematados os tres
primeiros cursos de implementación do novo Plan, (cursos 2015-2016, 2016-2017 e 20172018) considerase vixente a motivación do período transitorio como execución experimental
e avaliativa do Plan de Estudos PEEMAO 2015 ao non ter transcorridos os 4 anos dun ciclo
completo.
O Plan componse, para todas as especialidades, nos horarios da mañá, de catro niveis:
Iniciación, Perfeccionamento I, Perfeccionamento II e Avanzado, e, ademais, dúas
especialidades no horario de tarde -Pintura e Debuxo artístico- contan tamén cun ciclo de
catro cursos: Básico, Medio, Superior e Avanzado, polo que o ciclo completaríase no curso
2018-2019.
A
finalización completa e eficiente da avaliación inicial deste Plan de Estudos
(PEEMAO2015) xustifica a necesidade de prórroga por un ano máis dos nomeamentos
que permitan a función docente nas especialidades de Ourivería, Serigrafía artística,
Debuxo artístico e Moda e confección, con plenas garantías para o alumnado matriculado.”
Tendo en conta o anterior, así como a instrución de servizo do concelleiro-delegado da Área
de Xestión Municipal de 22/08/2018, resulta acreditada a urxencia da prórroga dos
nomeamentos propostos, resultando acreditado que o presente é un dos casos excepcionais
para cubrir necesidades urxentes e inaprazables das que figuran nas Instrucións en materia
de planificación e xestión de recursos humanos para o ámbito do Concello de Vigo
derivadas da aplicación das previsións contidas na Lei 3/2017, de 27 de xuño, de
orzamentos xerais do Estado para o presente ano 2017 e, de igual xeito na Lei 5/2014, de
27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de
decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, aprobadas pola
Xunta de Goberno Local, nas súas sesións de data 20 de xuño e 29 de agosto de 2014 e
que foron actualizadas na sesión do mesmo Órgano de 29 de xaneiro de 2016, expte.
27576/220 a propósito da clarificación das competencias das Entidades Locais distintas das
propias e das atribuídas por delegación, ao amparo do artigo 3.3 da Lei 5/2014, do 27 de
xuño.
IV. Proposta de gasto:
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De acordo co informe económico que consta no expediente os nomeamentos interinos
propostos por o período comprendido entre o 14/09/2018 (2 mestres de formación) e
05/10/2018 (2 mestres de formación) ata o 13/09/2019 para o referida prórroga do
programa, supón un gasto de 136.116,80 € (27.963,44 €, correspondente ao ano 2018 e
75.507,84 €, correspondentes ao ano 2019), ao que haberá que engadirse a cantidade de
32.645,52 € (8.822,56 €, correspondentes ao presente exercicio e 23.822,96
€
correspondentes a 2019) en concepto de Seguridade Social a cargo da Empresa.
O referido gasto imputarase con cargo a partida orzamentaria 920.0.140.00.00 “outras
modalidades de nomeamento persoal non permanente” do vixente orzamento aprobado
para o presente ano 2018.
V. Verificación das listas de reserva:
Dado que organismo autónomo da EMAO incorporouse ao Concello de Vigo na data
01/01/2016, momento en que este último pasa a xestionar o seu persoal, partimos dos datos
proporcionados polo Servizo de Educación nos diversos documentos que constan anexados
ao expediente (479-613 unido ao 32486-220). Así e de conformidade cos citados datos “no
ano 2015 realizáronse probas selectivas para a docencia transitoria nas especialidades de
Debuxo artístico, Ourivaría, Moda e Confección e Serigrafía Artística, das que resultou o
nomeamento dos seguintes profesores como funcionarios interinos por plans e programas
de docencia transitoria: Funcionario interino por plans e programas docencia transitoria de
Debuxo artístico, Fernández Alonso F.-Funcionario interino por plans e programas inicio
14/09/2015 (tres anos)- Expte: 1976/13; Funcionario interino por plans e programas
docencia transitoria de Moda e Confección, González Pintos E. -Funcionaria interina por
plans e programas inicio 05/10/2015 (tres anos)- Expte: 1973/13; Funcionario interino por
plans e programas docencia transitoria de Serigrafía Artística- Pardo Cartelle A. -Funcionaria
interina por plans e programas inicio 14/09/2015 (tres anos). Expte: 1975/13; Funcionario
interino por plans e programas docencia transitoria de Ourivería, De Jesús Fernández S.M.Funcionaria interina por plans e programas inicio 05/10/2015 /(tres anos).”
VI. Competencia:
De conformidade co réxime de atribucións en materia de persoal e xestión económica do
mesmo contemplado na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da
Administración Local, reflectidas no artigo 127.1 g) e h) da norma indicada; e nos termos e
condicións, alcance e contido do informe de fiscalización que pola Intervención Xeral
Municipal se emita, previa a conformidade da xefa da Área de Recursos Humanos e
Formación e do Sr. Concelleiro-Delegado da Área de Xestión Municipal, nos termos das
delegacións competenciais efectuadas en datas 19/06/2015 e 30/12/2016, elévase á Xunta
de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO:
PRIMEIRO: Declarar a urxencia na prórroga do nomeamento de catro funcionarios/as
interinos/as por execución de prórroga do programa de carácter temporal – catro mestres de
formación (subgrupo C1) - , ao abeiro do exposto no artigo 10.1.c) do TREBEP, finalizando
en todo caso o 13/09/2019, data na que remata a prórroga do programa, xustificada nas

necesidades do Servizo de Educación, que constan no expediente 479/613 “Proposta de
prórroga do programa inicial aprobado pola Xunta reitora da EMAO para implementar o novo
plan de estudos da EMAO (PEEMAO 2015)”; aprobado pola Xunta de Goberno Local na
sesión sesión ordinaria do 09/08/2018.
En consecuencia, autorizar o gasto de 136.116,80 € (27.963,44 €, correspondente ao ano
2018 e 75.507,84 €, correspondentes ao ano 2019) ao que haberá de engadirse os custos
de Seguridade Social que constan no informe económico anexado ao expediente, elo con
cargo á partida 920.0.0.140.000.00 - outras modalidades nomeamento persoal temporal non
permanente.
SEGUNDO: Prorrogar o nomeamento dos funcionarios/as interinos/as por execución de
prórroga do programa de carácter temporal “programa inicial aprobado pola Xunta reitora da
EMAO para implementar o novo plan de estudos da EMAO (PEEMAO 2015)”, como Mestres
de formación, aos seguintes funcionarios interinos:
. Funcionario interino por plans e programas docencia transitoria de Debuxo artístico,
Fernández Alonso F. -Funcionario interino por plans e programas inicio 14/09/2015 (tres
anos)- Expte: 1976/13.
. Funcionario interino por plans e programas docencia transitoria de Moda e Confección,
González Pintos E. -Funcionaria interina por plans e programas inicio 05/10/2015 (tres
anos)- Expte: 1973/13.
. Funcionario interino por plans e programas docencia transitoria de Serigrafía ArtísticaPardo Cartelle A. -Funcionaria interina por plans e programas inicio 14/09/2015 (tres anos).
Expte: 1975/13.
. Funcionario interino por plans e programas docencia transitoria de Ourivería, De Jesús
Fernández S.M. -Funcionaria interina por plans e programas inicio 05/10/2015 /(tres anos).
TERCEIRO: Dispoñer que os referidos nomeamentos faranse de conformidade co disposto
no Art. 10.1.c) do TREBEP, rematando cando transcorra a duración da prórroga do programa
(13/09/2019) nos termos legalmente previstos, percibindo como retribucións o importe do
soldo, retribucións complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto
Cód. 654-Mestre de formación, sendo adscrito ao Servizo de Educación, sen prexuízo de
que conformidade co disposto no artigo 10.6 do TREBEP, poida desempeñar as súas
funcións noutros servizos municipais, para cubrir necesidades urxentes e inaprazables,
restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren
prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais.
CUARTO: Establecer que a xornada laboral dos funcionarios interinos nomeado
desenvolverase de luns a venres, en xornada de mañá ou tarde, segundo as necesidades
do referido Servizo que garantan os seus períodos de descanso regulamentarios, de acordo
coas determinacións reflectidas no apartado 3 das Instrucións sobre xornada e horarios de
traballo, aprobadas mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 15 de febreiro de
2013, con corrección de erros adoptada mediante acordo da Xunta de Goberno Local, de
data 20 de maio de 2013.
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QUINTO: Notificar o presente acordo ao aspirante nomeado, ao Servizo de Educación, á
Intervención Xeral, a Xefa de Negociado de Seguridade Social, ao persoal técnico da Área
de Recursos Humanos e Formación e, ao Comité de Persoal, aos efectos oportunos.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 MES a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo, no
prazo de 2 MESES tamén dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto
administrativo firme, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

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

5(1010).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO DE
"CUBRICIÓN DO PATIO DO COLEXIO CANICOUVA”. EXPTE. 78/441.
Visto o informe xurídico do 03/09/18 e o informe de fiscalización do 06/09/18, dáse conta do
informe-proposta do 31/08/18, asinado polo xefe do Servizo Administrativo e de Control
Orzamentario, o concelleiro-delegado de Fomento e o concelleiro- delegado da Área de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
I.- ANTECEDENTES DE FEITO.
1.- O Pleno Municipal en sesión levada a cabo o día de 27 de xuño de 2018, aprobou
inicialmente o expediente núm. 54/142, aprobación inicial do modificación orzamentaria nº
29/2018 - crédito extraordinario, para a aplicación de superávit, liquidación do orzamento do
ano 2017. Na mesma se contempla a aplicación 3230.622.00.70 “CUBRICIÓN PATIO DO
COLEXIO CANICOUVA” cun importe de 277.551,62 euros.
2.- Para levar a cabo esta actuación, en data 28.04.2017, o Concelleiro Delegado da Área
de Fomento, en virtude do Decreto de Alcaldía de data 13.01.2017, resolveu autorizar o
gasto e o contrato para redacción do proxecto de execución das obras de “Cubrición do
patio do Colexio Canicouva", a prol da empresa ALAMEDA12, S.L.
3.- Previo informe da Oficina de Supervisión de Proxectos de data 28 de maio de 2018 a
Xunta de Goberno Local en sesións de datas 07.06.2018 e 26.06.2018 respectivamente,
acordou aprobar o proxecto de "CUBRICIÓN DO PATIO DO COLEXIO CANICOUVA”,
redactado polo Arquitecto colexiado nº649 do COAG, D. José Enrique Pérez – Ardá Criado,
cun orzamento base de licitación máis IVE de 278.822,08 € e data maio de 2018. e data de
sinatura dixital 7 de xuño de 2018.
No expediente contratación consta a documentación que segue:

a) O proxecto obxecto do expediente aprobado pola XGL en sesións de datas
07.06.2018 e 26.06.2018, que se corresponde co expediente administrativo 3.614443, e que inclúe Prego de Prescricións Técnicas redactado.

b) Informe de xustificación da necesidade e idoneidade do contrato asinado polo Xefe
Administrativo e de Control Orzamentario, o Enxeñeiro Municipal de Camiños,
Canais e Portos/Xefe do Servizo de Vías e Obras de data 03.07.18, onde se indica
as finalidades institucionais competencia da Administración a satisfacer co obxecto
do presente contrato.

c) Resolución de inicio do expediente de contratación asinada polo Concelleiro da Área
de Fomento, Limpeza e Contratación de data 03.07.18.

d) Acta de replanteo asinada polo Enxeñeiro Municipal de Camiños, Canais e Portos de
data 04.07.2018

e) Memoria xustificativa para a redacción do PCAP redactada polo Servizo Xestor de
data 19.07.2018.

f) Informe da Xefa do Servizo de Contratación indicando que o expediente reúne a
documentación esixida pola lexislación vixente en materia de contratación pública de
data 01.08.2018.

g) Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, redactado pola Xefa do Servizo de
contratación de data 01.08.2018.
II.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS
Primeiro.- A iniciación do expediente de contratación corresponde ao Órgano de
Contratación (artigo 116.1 LCSP), que nos municipios de gran poboación, como é o de Vigo,
é a Xunta de Goberno Local (disposición adicional 2ª. 4 LCSP) e, por delegación desta
(acordo da Xunta de Goberno Local de 19.06.2015), aos concelleiros de Área.
Segundo.- O expediente refírese á totalidade do obxecto do contrato e nel, e no expediente
que o acompaña, constan as actuacións preparatorias do contrato de obras, esixidas polos
artigos 231 e seguintes da LCSP —elaboración, supervisión, aprobación e replanteo do
proxecto— así como o prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescricións
técnicas, reitores do contrato.
Terceiro.- No expediente xustificase a necesidade e idoneidade do contrato (artigo 28 e
116.4.e LCSP), a clasificación esixida aos participantes (artigo 116.4.b LCSLP), os criterios
de solvencia económica (artigo 116.4.C LCSP), o valor estimado do contrato con indicación
de todos os conceptos que o integran, incluíndo os custes laborais (artigo 116.4.d) a
xustificación do prezo do contrato e o seu método de cálculo (artigo 112 LCSP), os criterios
de adxudicación e a súa adecuación ao obxecto do contrato (artigo 145.1 LCSP), a non
división en lotes (artigo 116.4.g), así como as fórmulas de valoración (artigo 146.2 LCSP).
Non é necesaria a xustificación do procedemento por tratase dun procedemento aberto.
Xustifícase a adecuación urbanística e adaptación ao contorno (informe da oficina de
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supervisión de proxectos de data 08.05.2018), así como o cumprimento da normativa
sectorial e a non necesidade de autorizacións sectoriais.
Cuarto.- Consta na memoria xustificativa elaborada polo servizo xestor xustificación de non
desequilibrio orzamentario por atoparse contemplado o gasto no orzamento e que non
afectará á sustentabilidade financeira do Concello (artigo 7.3 da Lei orgánica 2/2012, do 27
de abril). A proposta atópase contemplada no orzamento municipal.
Quinto.- É preceptivo previa aprobación do expediente de informe da titular da asesoría
xurídica (Disposición adicional 3ª.8 da LCSP), así como a incorporación de certificado de
existencia de crédito e fiscalización previa da Intervención (artigo 116.3 LCSP)
Sexto.- A aprobación do expediente de contratación correspóndelle á Xunta de Goberno
Local, na súa calidade de órgano de contratación (disposición adicional 2ª. 4 LCSP),
Por todo o exposto, e unha vez se incorporen ao expediente informe da titular da asesoría
xurídico, documento contable e o informe de fiscalización que van ditos, proponse á Xunta
de Goberno Local que adopte o seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación a través de procedemento aberto e
tramitación ordinaria das obras do proxecto de "CUBRICIÓN DO PATIO DO COLEXIO
CANICOUVA”, redactado polo Arquitecto colexiado nº649 do COAG, D. José Enrique Pérez
– Ardá Criado, cun orzamento base de licitación máis IVE de 278.822,08 € e data maio de
2018. e data de sinatura dixital 7 de xuño de 2018.
Segundo.- Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas particulares que rexerá o contrato
redactado pola Xefa do Servizo de Contratación de data 01.08.2018.
Terceiro.- Autorizar o gasto por importe total do expediente de contratación, que ascende a
un importe máximo de “DOUSCENTOS SETENTA E OITO MIL OITOCENTOS VINTEDOUS
EUROS CON OITO CÉNTIMOS (278.822,08 €), sendo o importe correspondente ao IVE
48.390,61 €.
Para o seo financiamento aplicaranse os créditos do vixente orzamento do Concello de Vigo,
na partida orzamentaria 3230.622.00.70 CUBRICIÓN PATIO COLEXIO CANICOUVA. coa
seguinte distribución de anualidades:
2018: 277.551,62 euros
2019: 1.270,46 euros
Cuarto.- Abrir o procedemento de licitación para a selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente.

Acordo

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

6(1011).EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
DAS
OBRAS
DE
“ACONDICIONAMENTO DE ESPAZOS DEPORTIVOS DO IMD BAIXO A GRADA
DE RÍO DE BALAÍDOS”. EXPTE. 87/441.
Visto o informe xurídico do 11/09/18 e o informe de fiscalización do 12/09/18, dáse conta do
informe-proposta do 06/09/18, asinado polo xefe do Servizo Administrativo e de Control
Orzamentario, o concelleiro-delegado de Fomento, e o concelleiro-delegado da Área de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
I.- ANTECEDENTES DE FEITO.
1.
En desenvolvemento do Protocolo de Colaboración asinado o 20 de novembro de
2015 entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo, a Xunta de
Goberno Local, na sesión do 29 de decembro de 2017, acordou a aprobación do proxecto
de “CONVENIO DE COLABORACIÓN COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA PARA A MELLORA DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NO TERMO
MUNICIPAL DE VIGO. EXPTE. 4969/440”. O mesmo foi asinado por ambas institucións con
data 2 de xaneiro de 2018. Entre os investimentos recollidos no devandito convenio atópase
a renovación integral de dous pavillóns deportivos e a grada de río. Os orzamentos
municipais do ano 2018 recollen a aplicación orzamentaria 3420.632.00.09 “REDACCIÓN
PROXECTO E 1ª ANUALIDADE PISTAS BAIXO G. RÍO”.

2.

O Concelleiro-Delegado da Área de Fomento, en data 21.01.2018 resolveu autorizar
o gasto e o contrato para redacción do proxecto de acondicionamento de espazos
deportivos do IMD, baixo a grada de Río de Balaídos, a prol da empresa NAOS 04
ARQUITECTOS SLP.

3.

Previo informe da Oficina de Supervisión de proxectos de data 04.07.18, e o
pertinente informe xurídico con proposta de resolución de data 12.07.18, a Xunta de
Goberno Local, en sesión de 24.07.2018 aprobou o proxecto básico e de execución
de"ACONDICIONAMENTO DE ESPAZOS DEPORTIVOS DO I.M.D. BAIXO A GRADA DE
RIO DE BALAIDOS" redactado polos Arquitectos D. Santiago González García, D. Miguel
Porras Gestido, Dna. Paula Costoya Carro e Dna. Mónica Fernández Garrido, cun
orzamento base de licitación máis IVE de UN MILLÓN CATROCENTOS SESENTA E OITO
MIL SETECENTOS NOVENTA EUROS CON OITO CÉNTIMOS (1.468.790,08 EUROS) de
data febreiro 2018 e con sinatura dixital de data 03/07/2018.

4.

Ao expediente administrativo de contratación achégase o expediente núm 3.751-443
correspondente ao proxecto de obras, aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de
data 24.07.18 de cuxa execución se trata. En dito proxecto de obras figura, como integrante
do mesmo, o prego de prescricións técnicas particulares da execución da obra.
No expediente contratación consta a documentación que segue:
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a) O proxecto obxecto do expediente aprobado pola XGL en sesión de data 24.07.18,

b)

c)
d)
e)
f)
g)

que se corresponde co expediente administrativo 3.751-443, e que inclúe Prego de
Prescricións Técnicas redactado polos Arquitectos D. Santiago González García, D.
Miguel Porras Gestido, Dna. Paula Costoya Carro e Dna. Mónica Fernández Garrido,
cun orzamento base de licitación máis IVE de UN MILLÓN CATROCENTOS
SESENTA E OITO MIL SETECENTOS NOVENTA EUROS CON OITO CÉNTIMOS
(1.468.790,08 EUROS) de data febreiro 2018 e con sinatura dixital de data
03/07/2018.
Informe de xustificación da necesidade e idoneidade do contrato asinado polo Xefe
Administrativo e de Control Orzamentario, o Enxeñeiro Municipal de Camiños,
Canais e Portos/Xefe do Servizo de Vías e Obras de data 02.08.18, onde se indican
as finalidades institucionais competencia da Administración a satisfacer co obxecto
do presente contrato.
Resolución de inicio do expediente de contratación asinada polo Concelleiro da Área
de Fomento, Limpeza e Contratación de data 02.08.18.
Acta de replanteo asinada polo Xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos de data
07.08.2018
Memoria xustificativa para a redacción do PCAP redactada polo Servizo Xestor de
data 05.09.2018.
Informe do Servizo de Contratación indicando que o expediente reúne a
documentación esixida pola lexislación vixente en materia de contratación pública de
data 29.08.2018.
Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, asinado pola Técnica de
Administración Xeral do Servizo de Contratación e pola Xefa do Servizo de
Contratación de data 05.09.2018.

II.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS
Primeiro.- A iniciación do expediente de contratación corresponde ao Órgano de
Contratación (artigo 116.1 LCSP), que nos municipios de gran poboación, como é o de Vigo,
é a Xunta de Goberno Local (disposición adicional 2ª. 4 LCSP) e, por delegación desta
(acordo da Xunta de Goberno Local de 19.06.2015), aos concelleiros de Área.
Segundo.- O expediente refírese á totalidade do obxecto do contrato e nel, e no expediente
que o acompaña, constan as actuacións preparatorias do contrato de obras, esixidas polos
artigos 231 e seguintes da LCSP —elaboración, supervisión, aprobación e replanteo do
proxecto— así como o prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescricións
técnicas, reitores do contrato.
Terceiro.- No expediente xustificase a necesidade e idoneidade do contrato (artigo 28 e
116.4.e LCSP), a clasificación esixida aos participantes (artigo 116.4.b LCSLP), os criterios
de solvencia económica (artigo 116.4.C LCSP), o valor estimado do contrato con indicación
de todos os conceptos que o integran, incluíndo os custes laborais (artigo 116.4.d) a
xustificación do prezo do contrato e o seu método de cálculo (artigo 112 LCSP), os criterios
de adxudicación e a súa adecuación ao obxecto do contrato (artigo 145.1 LCSP), a non
división en lotes (artigo 116.4.g), así como as fórmulas de valoración (artigo 146.2 LCSP).

Non é necesaria a xustificación do procedemento por tratase dun procedemento aberto.
Xustifícase a adecuación urbanística e adaptación ao contorno, así como o cumprimento da
normativa sectorial e a non necesidade de autorizacións sectoriais (informe da oficina de
supervisión de proxectos de data 04.07.2018).
Cuarto.- Consta na memoria xustificativa elaborada polo servizo xestor xustificación de non
desequilibrio orzamentario por atoparse contemplado o gasto no orzamento e que non
afectará á sustentabilidade financeira do Concello (artigo 7.3 da Lei orgánica 2/2012, do 27
de abril). A proposta atópase contemplada no orzamento aprobado inicialmente polo Pleno
para o ano 2018, e así mesmo o financiamento desta actuación atópase vinculado aos
compromisos derivados do Convenio de Colaboración coa Deputación Provincial de
Pontevedra para a mellora de instalacións deportivas no termo municipal de Vigo, aprobado
pola Xunta de Goberno Local na sesión de 29 de decembro de 2017. Xustifícase a
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira nas repercusións económicas da
instalacións.
Quinto.- É preceptivo previa aprobación do expediente de informe da titular da asesoría
xurídica (Disposición adicional 3ª.8 da LCSP), así como a incorporación de certificado de
existencia de crédito e fiscalización previa da Intervención (artigo 116.3 LCSP)
Sexto.- A aprobación do expediente de contratación correspóndelle á Xunta de Goberno
Local, na súa calidade de órgano de contratación (disposición adicional 2ª. 4 LCSP),
Por todo o exposto, e unha vez se incorporen ao expediente informe da titular da asesoría
xurídico, documento contable e o informe de fiscalización que van ditos, proponse á Xunta
de Goberno Local que adopte o seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación a través de procedemento aberto e
tramitación ordinaria das obras do proxecto de ACONDICIONAMENTO DE ESPAZOS
DEPORTIVOS DO I.M.D. BAIXO A GRADA DE RIO DE BALAIDOS" redactado polos
Arquitectos D. Santiago González García, D. Miguel Porras Gestido, Dna. Paula Costoya
Carro e Dna. Mónica Fernández Garrido, cun orzamento base de licitación máis IVE de UN
MILLÓN CATROCENTOS SESENTA E OITO MIL SETECENTOS NOVENTA EUROS CON
OITO CÉNTIMOS (1.468.790,08 EUROS) de data febreiro 2018 e con sinatura dixital de
data 03/07/2018.
Segundo.- Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas particulares que rexerá o contrato
asinado pola Técnica de Administración Xeral do Servizo de Contratación e pola Xefa do
Servizo de Contratación de data 05.09.2018.
Terceiro.- Autorizar o gasto por importe total do expediente de contratación, que ascende a
un importe máximo de “ UN
MILLÓN CATROCENTOS SESENTA E OITO MIL
SETECENTOS NOVENTA EUROS CON OITO CÉNTIMOS (1.468.790,08€), sendo o
importe correspondente ao IVE de 254.913,98 €.
O importe do contrato deberá ser de aplicación aos créditos do orzamento do Concello de
Vigo, na aplicación orzamentaria 3420.632.00.09 “REDACCIÓN PROXECTO E 1ª
ANUALIDADE PISTAS BAIXO G. RÍO”.
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2018: 486.605,02 euros.
2019: 982.185,06 euros.
Cuarto.- Para posibilitar a execución do proxecto, conforme ao plan de obra previsto e ás
dispoñibilidades orzamentarias, modifícanse as porcentaxes de gastos establecidas para os
importes plurianuais, en base ao disposto no artigo 174 do RDL 2/2004 de 5 de marzo que
aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais, quedando establecido respecto ao
previsto no presente exercicio para a segunda anualidade nun 201,84%
Quinto.- Abrir o procedemento de licitación para a selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente.

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

7(1012).PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DAS OBRAS
PARA A EXECUCIÓN DO “PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DO
PAVILLÓN POLIDEPORTIVO CUBERTO E INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA S
PARA A COMPLETA URBANIZACIÓN DAS PARCELAS Nº 28 E 29 DO PLAN
PARCIAL S.U.P.P 1 QUIROS” EXPTE. 64/441.
Visto o informe de fiscalización do 11/09/18, dáse conta do informe-proposta do
10/09/18, asinado pola secretaria da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
LEXISLACIÓN APLICABLE
•

•
•

•

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se traspoñen
ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral
da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se opoña ao
Real decreto lexislativo 3/2011
Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento aberto para
a contratación das obras do "Pavillón polideportivo cuberto e instalacións
complementarias para a completa urbanización das parcelas nº 28 e 29 do Plan
parcial S.U.P. P.P. 1 Quirós" (64-441)

ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 31 de agosto de 2018,
adoptou o seguinte acordo:

“Primeiro.- Excluír deste procedemento aos seguintes licitadores, por conter as súas ofertas
valores anormais ou desproporcionados, sen que se tivesen xustificado, ben porque non
presentaron xustificación ningunha en prazo ou porque non se cumpren os requisitos para
consideralas xustificadas consonte o informe asinado polo enxeñeiro de Camiños, Canles e
Portos – xefe do Servizo de Vías e Obras e Infraestruturas o 29 de agosto de 2018:
1.
2.

CONSTRUCCIONES RAMÍREZ S.L.
UNCISA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS S.A

Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación das obras do
"Pavillón polideportivo cuberto e instalacións complementarias para a completa urbanización
das parcelas nº 28 e 29 do Plan parcial S.U.P. P.P. 1 Quirós" (64-441) na seguinte orde
descendente:

3

Licitadores
ORECO, S.A.
UTE PRACE SERVICIOS Y OBRA S S.A. - OGMIOS
PROYECTO, S.L.
S.A. DE OBRAS E SERVICIOS, COPASA

4
5

CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A.
CONSTRUCCIONES ABAL, S.A.

1
2

Puntuación total
94,80
91,42
88,94
66,24
29,52

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, ORECO, S.A., para que
presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que reciba o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 150.2 LCSP):
Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do
prego de cláusulas administrativas particulares”.
1.

Segundo.- Este acordo foi publicado no perfil de contratante, presentando o licitador
clasificado en primeiro lugar, ORECO, S.A., o día 6 de agosto de 2018, a documentación
requirida.
Terceiro.- A Mesa de Contratación na sesión do 7 de setembro de 2018 revisou a
documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade dos
membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste
procedemento.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ao órgano de contratación a obriga de
adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación.
O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase aos licitadores e,
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simultaneamente, publicarase no perfil de contratante no prazo de quince días (artigo 151.1
LCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar
ORECO, S.A., como a solicitada de oficio pola Administración municipal e, comprobado que
esta é correcta, procede adxudicar este contrato
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor do
licitador que presente a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa
de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación
(artigo 22.1.g RLCSP).
A primeira oferta economicamente máis vantaxosa para a administración contratante é a
formulada por ORECO, S.A., de acordo cos informes de valoración das proposicións
avaliables mediante xuízo de valor e das proposicións avaliables mediante fórmula, de datas
21 e 29 de agosto de 2018, respectivamente.
Terceiro.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En base ao que antecede, proponse á Xunta de Goberno local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do
seguinte acordo:
“Adxudicar a ORECO, S.A. o procedemento aberto para a contratación das obras do
"Pavillón polideportivo cuberto e instalacións complementarias para a completa
urbanización das parcelas nº 28 e 29 do Plan parcial S.U.P. P.P. 1 Quirós" (64-441) por
un prezo total de 3.079.173,60 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de
534.402,03 euros.
Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
trinta e cinco minutos. Como secretaria dou fé.
ME/mm.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

S.extr.urx. 13/09/18

