ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 18 de setembro de 2018

ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez.
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira.
D. Carlos López Font.
Dª. Olga Alonso Suárez.
Dª. Nuria Rodríguez Rodríguez.
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:

Dª Mª. Carmen Silva Rego.
Mª José Caride Estévez.
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez.

Invitados
Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e cinco minutos do día dezaoito 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.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1012).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(1013).- MODIFICACIÓN
DA COMPOSICIÓN
DA MESA
DE
CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 5266/241.
Dáse conta do informe-proposta de data 18/09/18, asinado pola xefa do
Servizo de Contratación e o concelleiro delegado de Área, que di o seguinte:
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
• Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se
transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (LCSP).
•

Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (LRJSP).

•

Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007, do 30 de outubro, de contratos del Sector Público (RLCSP).

ANTECEDENTES
Primeiro.- En data 26 de xuño de 2015 a Xunta de Goberno Local (en adiante XGL)
aprobou a composición da Mesa de Contratación permanente do Concello de Vigo,
modificada por acordos de 10 de xuño de 2016, 13 de xaneiro de 2017 e 13 de xullo de
2017.
Segundo.- A entrada en vigor da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público, que transpón ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, motivou a
necesidade de modificar a composición da mesma, modificación que foi aprobada por
acordo da Xunta de Goberno de 9 de marzo de 2018.
Terceiro.- Mediante RD 837/2018, do 06 de xullo do 2018, do Consello de Ministros do
Goberno de España, foi nomeado como Delegado Especial do Estado no Consorcio da
Zona Franca de Vigo. D. David Regades Fernández polo que renunciou a súa acta como
Concelleiro do concello de Vigo xa que mediante .
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
-IComposición da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vigo
A disposición adicional 2ª.7 da LCSP establece unha composición mínima e obrigatoria das
mesas de contratación das Entidades Locais. En cumprimento desta disposición, é preciso
proceder ao nomeamento dos membros que formaran parte da Mesa permanente do
Concello de Vigo.
Consonte ao citado artigo “A Mesa de contratación estará presidida por un membro da
Corporación ou un funcionario da mesma, e formarán parte dela, como vocais, o Secretario
ou, no seu caso, o titular do órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico,
e o Interventor, ou, no seu caso, o titular do órgano que teña atribuídas a función de control
económico-presupostario, así como aqueloutros que se designen polo órgano de
contratación entre o persoal funcionario de carreira ou persoal laboral ao servizo da
Corporación, ou membros electos da mesma, sen que o seu número, en total, sexa inferior a
tres. Os membros electos que, no seu caso, formen parte da Mesa de contratación non
poderán supoñer máis dun terzo do total de membros da mesma. Actuará como Secretario
un funcionario da Corporación”.

En función do exposto nos antecedentes, procede modificar a súa composición no tocante
aos suplentes da Titular da Asesoría Xurídica.
-IICompetencia
A competencia para acordar a composición da mesa de contratación permanente e as súas
normas de funcionamento correspóndelle á Xunta de Goberno Local (artigo 326.4 e
apartado 4º da disposición adicional segunda da LCSP), na súa calidade de órgano de
contratación
En mérito ó que antecede, se propón á Xunta de Goberno Local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do
seguinte acordo:
“Primeiro.- Modificar a composición da Mesa de Contratación para cambia-lo presidente pola
renuncia de D. David Regades Fernández o seu postode concelleiro.
A Mesa de Contratación quedará formada polos seguintes membros:
1. Presidente: D. Francisco Javier Pardo Espiñeira, concelleiro delegado de Contratación
• Suplentes:, D. Carlos López Font, D. Santos Héctor Rodríguez, Dª. María José Caride Estévez e Dª. María Jesús Lago Rey
2. Representante do grupo municipal do Partido Popular: Dª. Elena Muñoz Fonteriz
• Suplentes: D. Diego Gago Bugarin e D. Miguel Fidalgo Iglesias
3. Representante do grupo municipal da Marea de Vigo: D. Rubén Pérez Correa
• Suplentes: Dª. Margarita López Barreiro e D. Xosé Lois Jácome Enríquez

4. Titular da Asesoría Xurídica. Dª. Margarita Parajó Calvo
Suplentes:
• Dª. Susana García Álvarez, técnica de Administración Xeral, letrada xefa de Asesoramento
• D. Pablo Olmos Pita, técnico de Administración Xeral, letrado especialista na orde
social, civil, contenciosa e mercantil
• D. Xesús Costas Abreu, técnico de Administración Xeral, xefe Área Xudicial
• Dª María Isabel Fernández Gabriel, letrada asesora xurídica.
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5. Interventor Xeral: D. Alberto Escariz Couso
Suplentes:
• Dª Olga Gómez Corbal, Interventora Xeral Adxunta
• Dª. Dolores Hernández Vidal, xefa do Servizo de Fiscalización
• Dª. Catalina Alfayate Rodríguez, técnica de Fiscalización e Control Financeiro
• D. Javier Muradás Blanco, técnico medio dos Servizos Económicos da Intervención
Xeral
6. Secretario Xeral do Pleno: D. José Riesgo Boluda
• Suplente: D. Secundino Otero Failde, técnico de Administración Xeral, xefe do servizo de Medio ambiente
7. Xefe/a do servizo de Contratación. Dª Beatriz Barbará Rodríguez.
Suplentes:
•

Dª. Carmen Pintado Garcia, técnica de Administración Xeral, xefa do servizo de
Transportes

•

D. Lucio Varela Borreguero, técnico de Administración Xeral

8. O responsable do contrato, ou persoa na que delegue.
9. Secretario: Dª. Ángela Fernández López, técnica de Administración Xeral
Suplentes:
•

Dª. Carmen Pintado Garcia, técnica de Administración Xeral, xefa do servizo de
Transportes

•

D. Lucio Varela Borreguero, técnico de Administración Xeral

Segundo.- Publicar o presente acordo no perfil de contratante do Concello de Vigo e no
Boletín Oficial da Provincia.
Terceiro.- Comunicar o presente acordo aos membros da Mesa de Contratación para os
efectos oportunos”.

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

3(1014).- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DOS
SUBMINISTROS E SERVIZOS DE INSTALACIÓN DUN POBOADO DE
MONTAÑA DURANTE AS CAMPAÑAS DO NADAL. EXPTE. 5748/106.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta da proposta de data
18/09/18, asinada pola secretaria da mesa de Contratación, que di o seguinte:
“A Mesa de Contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 18 de setembro de
2018 realizou entre outras, as seguintes actuacións:
10.- Propostas de clasificación
b) Procedemento aberto mixto para a contratación dos subministros e servizos de
instalación dun poboado de montaña durante as campañas do Nadal (5.748-106)
Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación e dos informes de valoración da única
proposición presentada, por unanimidade dos asistentes, proponse á Xunta de Goberno
local, na súa calidade de órgano de contratación (disposición adicional 2ª da Lei 9/2017, do
8 de novembro, de contratos do Sector Público - LCSP), a adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto mixto para a contratación dos
subministros e servizos de instalación dun poboado de montaña durante as campañas do
Nadal (5.748-106) na seguinte orde descendente:
Orde

Licitador

Puntuación criterios xuízo valor

1

ENTERTAIMENT AND LEISURE
TECHNOLOGY, S.L. (EVENTUMPRO)

15,5 puntos

Puntuación
Puntuación tocriterios fórtal
mula
75 puntos

90,5 puntos

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, ENTERTAIMENT AND
LEISURE TECHNOLOGY, S.L. (EVENTUMPRO), 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):
1. 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). Lembre que deberá acreditar a habilitación profesional esixida
no apartado 5G do Anexo I -PCAP- (“documentación expedida pola Delegación de
Industria de estar en posesión do Certificado de Empresa Instaladora de equipos e
instalacións eléctricas”).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do
prego de cláusulas administrativas particulares”.
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
4(1015).- CLASIFICACIÓN
DE
OFERTAS,
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS VEXETAIS E NON VEXETAIS PARA A
DECORACIÓN DO NADAL. EXPTE. 5481/106.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta da proposta de data
18/09/18, asinada pola secretaria da mesa de Contratación, que di o seguinte:
“A Mesa de Contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 18 de setembro
de 2018 realizou entre outras, as seguintes actuacións:
10.- Propostas de clasificación
a) Procedemento aberto para a contratación mixta de subministro e servizos
para a instalación de elementos vexetais e non vexetais para a decoración de nadal
(5.481-106)
Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación e dos informes de valoración das
proposicións presentadas, por unanimidade dos asistentes, proponse á Xunta de
Goberno local, na súa calidade de órgano de contratación (disposición adicional 2ª
da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público - LCSP), a
adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Dar conta do acordo adoptado pola Mesa de Contratación do Concello de
Vigo, na sesión do 7 de setembro de 2018, polo que se acorda non admitir neste
procemento a LA FIESTA ESCÉNICA, S.L. por non ter presentado correctamente a
documentación esixida no prego de cláusulas administrativas para declarar o
cumprimento dos requisitos previos (DEUC).
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación mixta de
subministro e servizos para a instalación de elementos vexetais e non vexetais para
a decoración de nadal (5.481-106) na seguinte orde descendente:
Lote 1:
Orde

Licitador

Puntuación total

1

ENTERTAIMENT AND LEISURE TECHNOLOGY, S.L.
(EVENTUMPRO)

83,00 puntos

2

ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A.

33,93 puntos

Lote 2:

Orde

Licitador

Puntuación total

1

ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A.

93,00 puntos

2

ENTERTAIMENT AND LEISURE TECHNOLOGY, S.L.
(EVENTUMPRO)

32,45 puntos

Terceiro.- Requirir aos licitadores clasificados en primeiro lugar, ENTERTAIMENT
AND LEISURE TECHNOLOGY, S.L. (EVENTUMPRO) (lote 1) e ILUMINACIONES
XIMÉNEZ, S.A. (lote 2), para que presenten, no prazo de dez días hábiles, a contar
desde o seguinte a aquel no que reciban o requirimento, a seguinte documentación
(artigo 150.2 LCSP):
1. 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). Lembren que deberán acreditar a
habilitación profesional esixida no apartado 5F do Anexo I -PCAP(“documentación expedida pola Delegación de Industria de estar en posesión
do Certificado de Empresa Instaladora de equipos e instalacións eléctricas”).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24
do prego de cláusulas administrativas particulares”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
5(1016).- SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FAVOR DA CONFRARÍA DO
SANTÍSIMO CRISTO DOS AFLIXIDOS DE BOUZAS PARA A
ORGANIZACIÓN DO ACTO DE APERTURA DO FESTIVAL POÉTICO
PIROMUSICAL DE BOUZAS 2018. EXPTE. 7445/335.
Visto o informe xurídico de data 8/08/18 e o informe de fiscalización do
13/09/18, dáse conta do informe-proposta de data 14/08/18, asinado pola xefa
do Servizo de Festas, a concelleira-delegada de Área e o concelleirodelegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
A concelleira delegada da Área de Festas e Turismo resolveu en data 3 de xullo de 2018
que se iniciase o expediente necesario para a redacción dun convenio de colaboración coa
Confraría do Santísimo Cristo dos aflixidos de Bouzas), para a organización do acto de
Apertura do “Festival Poético-piromusical Cidade de Vigo – Vila de Bouzas 2018”, que tivo
lugar o 15 de xullo.
A Confraría do Santísimo Cristo dos aflixidos de Bouzas vén ocupándose da organización,
desenvolvemento e execución das festas anuais que se celebran na Vila de Bouzas –
Cidade de Vigo, na segunda quincena do mes de xullo, en honra do “Bo Xesús dos Aflixidos”
e cuxo programa comprende tanto actividades lúdicas como relixiosas. Dentro do dito
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programa, e como principal e máis salientábel actividade, vénse celebrando o chamado
“Festival poético-piromusical Cidade de Vigo – Vila de Bouzas”.
O dito Festival, declarado de interese turístico de Galicia desde o ano 2004, constitúe unha
tradición consolidada dentro da oferta cultural e lúdica da cidade de Vigo, sendo o máis
relevante dos da súa clase, así como un dos máis prestixiosos da Comunidade autónoma de
Galicia, tanto pola calidade e custo da súa execución, o número de espectadores directos do
Festival, o seu seguimento e cobertura mediáticos, e a antigüidade da súa celebración,
constituíndose por todos estes motivos nun obrigado referente nas celebracións lúdicoculturais de todo o territorio nacional. Todos estes motivos fan co que o Concello de Vigo
considere necesario contribuír ó seu mantemento e financiamento.
No ámbito das súas competencias, esta Concellería ten entre os seus principais obxectivos
a programación de actividades de dinamización sociocultural nos distintos barrios e
parroquias da cidade, e en particular o desenvolvemento dunha programación estable
vinculada ao calendario cultural tradicional e festivo de interese xeral da cidade, onde existe
unha contraprestación directa para a mesma, tal como a conmemoración do Festival poético
piromusical.
O carácter cultural atópase entre as competencias atribuídas ós municipios no artigo 25.2.m
e 127 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e aos municipios
galegos no artigo 80.2.n da Lei de Galicia 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de
Galicia.
Así mesmo, conforme os artigos 69 e 72 da Lei 7/1985, corresponde ao Concello favorecer o
desenvolvemento das asociacións para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais da
cidadanía e o impulso da participación na xestión da Corporación nos termos que esta
estabeleza e sen menoscabo das facultades de decisión que corresponden aos órganos
representativos reguladas por lei.
O expediente de referencia ten por obxecto a aprobación da concesión dunha subvención
nominativa polo procedemento de réxime directo. O réxime xurídico de aplicación do
presente convenio atenderá ao previsto nos artigos 22.2.a) e 28.1 e concordantes da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e o seu regulamento de
desenvolvemento, así como os artigos 26.1 e 26.2 da Lei de Galicia 9/2007, de subvencións
de Galicia.
O convenio do que se trata é un convenio de colaboración dos que poden celebrar as
administracións públicas con persoas xurídicas privadas, co obxecto de satisfacer os
intereses públicos que teñen encomendados e que non se poden cualificar como un contrato
administrativo típico na medida en que non se corresponden co obxecto dun contrato de
servizos por conter determinadas peculiaridades respecto das pretensións que deben
realizar as entidades conveniantes e especialmente a inexistencia dun prezo en sentido
estrito, ao limitarse a achega económica do Concello a compensar estritamente os gastos
realizados polas entidades para a realización das actividades.
Conforme ao disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003 e 26.1 da Lei de Galicia 9/2007, o
convenio será instrumento adecuado para canalizar as subvencións que, con carácter
excepcional e por razóns de interese público, social, económico ou humanitario, ou outras
debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública e se outorguen
directamente.

Esta subvención nominativa prevé unha dotación de 8.100,00 euros, con cargo á aplicación
presupostaria 3380.489.0011 (Convenio Comisión de Festas de Bouzas) do programa
orzamentario de Festas para o vixente exercicio, a favor da Confraría do Santísimo Cristo
dos aflixidos de Bouzas, suxeito ao cumprimento pola mesma dun determinado obxectivo de
utilidade pública e interese social expostas nas obrigas pactadas en convenio. O Concello
non asume máis obrigas respecto a esta actividade.
Pola súa banda, a entidade encargarase da organización xeral da festa e asumirá todos os
gastos derivados da mesma e que, segundo o presuposto presentado, ascenden a un total
de 63.100,00 euros, sendo o presuposto do acto de Apertura subvencionado polo Concello
de 8.100,00 euros. Desta forma, a entidade asume a organización das actividades e todas
as xestións necesarias para a contratación dos participantes nas mesmas, entre eles o
seguro que cubra a responsabilidade civil fronte a terceiros.
En aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013 de decembro, de transparencia,
acceso á información pública e bo goberno, a Base de Datos Nacional de Subvencións
BDNS operará como sistema nacional de publicidade das subvencións. A tales efectos, e
para garantir o dereito dos cidadáns a coñecer todas as subvencións convocadas en cada
momento e cara a contribuír aos principios de publicidade e transparencia, a Intervención
Xeral da Administración do Estado publicará na súa paxina web as subvencións concedidas,
segundo o estabelecido no artigo 20.4 e 20.8 da Lei 38/2003.
De conformidade co artigo 127.g da Lei 7/1985, corresponderá á Xunta de Goberno local a
aprobación do convenio e, con carácter previo, a aprobación do gasto de conformidade co
previsto no artigo 31 da LG 9/2007. Así mesmo, queda facultada a concelleira delegada da
Área de Festas e Turismo para asinar o citado convenio, ao amparo do Decreto de
delegación de competencias da Alcaldía en virtude do decreto de 19 de xuño de 2015 e
acordo da Xunta de Goberno de data 19 de xuño de 2015.
Á vista do exposto, previo os informes xurídico e da Intervención de fondos, coa
conformidade da concelleira da Área de Festas e Turismo e do concelleiro da Área de
Orzamentos e Facenda, faise á Xunta de Goberno local a seguinte,
PROPOSTA:
1º.- Que se aprobe o proxecto de convenio, que se achega no expediente, entre o Concello
de Vigo e a Confraría do Santísimo Cristo dos aflixidos de Bouzas para a organización do
Acto de Apertura do “Festival Poético-piromusical Cidade de Vigo – Vila de Bouzas 2018”,
que tivo lugar o pasado 15 de xullo.
2º.- Que se autorice un gasto por importe de 8.100,00 euros, en concepto da concesión
dunha subvención nominativa, a favor da Confraría do Santísimo Cristo dos aflixidos de
Bouzas (CIF G-36.690.170), con cargo á aplicación presupostaria 3380.489.0011 (Convenio
Comisión Festas Bouzas) do programa presupostario de Festas para o vixente exercicio.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
CONFRARÍA DO SANTÍSIMO CRISTO DOS AFLIXIDOS DE BOUZAS PARA A
ORGANIZACIÓN DO ACTO DE APERTURA DO FESTIVAL POÉTICO PIROMUSICAL DE
BOUZAS 2018.
(Aprobado pola Xunta de Goberno local na súa sesión ordinaria do 30 de marzo de 2017)
Na Casa do Concello de Vigo, a

de dous mil dezaoito.
REUNIDOS

Dunha parte, dona ANA LAURA IGLESIAS GONZÁLEZ, na súa calidade de CONCELLEIRADELEGADA DA ÁREA DE FESTAS E TURISMO DO CONCELLO DE VIGO, na
representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía de 19 de xuño de 2015 e
acordo da Xunta de Goberno de data 19 de xuño de 2015.
Doutra, DON ÍNIGO ANDONEGUI FREIRE, COMO CONFRADE MAIOR DA CONFRARÍA DO
SANTÍSIMO CRISTO DOS AFLIXIDOS DE BOUZAS, CIF nº G-36.690.170 e enderezo social na
rúa San Miguel nº 1 de Vigo (Bouzas), na representación da mesma, segundo resulta dos seus
estatutos e da certificación do seu secretario que figura na documentación do expediente nº
7445/335.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio
MANIFESTAN
I.- Que a Confraría do Santísimo Cristo dos aflixidos de Bouzas ten por fins, entre outros, o
de promover as festas anuais de Bouzas, desenvolvendo actos culturais así como contribuír
a un destaque das solemnidades litúrxico relixiosas conmemorativas. Deste modo, esta
entidade vén ocupándose, dende tempos inmemoriais, da organización, desenvolvemento e
execución das festas anuais que se celebran na Vila de Bouzas - Cidade de Vigo, na
segunda quincena do mes de xullo, en honra do “Bo Xesús dos Aflixidos”, patrón da Vila, e
cuxo programa comprende, tanto actividades lúdicas coma relixiosas. Dentro do dito
programa lúdico, e como principal e máis salientábel actividade, vénse celebrando o
chamado “FESTIVAL POÉTICO-PIROMUSICAL CIDADE DE VIGO - VILA de BOUZAS”, na
noite do terceiro domingo de xullo.
II. Que o dito Festival, declarado de interese turístico de Galicia desde o ano 2004, constitúe
unha tradición consolidada dentro da oferta cultural e lúdica da cidade de Vigo, sendo o máis
relevante dos da súa clase, así coma un dos máis prestixiosos da Comunidade Autónoma
de Galicia, tanto pola calidade e custo da súa execución, o número de espectadores directos
do Festival, o seguimento e cobertura mediáticos do mesmo, e a antigüidade da súa
celebración, constituíndose por todos estes motivos nun obrigado referente nas celebracións
lúdico-culturais de todo o territorio nacional. En virtude do gran seguimento popular de dito
espectáculo, da tradición consolidada na súa celebración, e na constatada mellora ano tras
ano da súa calidade e promoción, o Concello de Vigo considera necesario contribuír ó
mantemento e financiamento do mesmo, como medio de garantir e conservar un dos signos
distintivos da identidade colectiva da cidade de Vigo.

III. Que desde hai once anos se veñen asinando diversos convenios de colaboración entre
ambas as entidades para desenvolver actividades socioculturais, e os resultados acadados
foron moi satisfactorios para ambas as partes.
IV. Que o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na aplicación 3380.480.0011, prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 8.100,00 (oito mil cen)
euros, a favor do Comisión de Festas de Bouzas.
V.- Que, conforme o disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e 26.1 da Lei de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o
convenio será instrumento adecuado para canalizar as subvencións previstas
nominativamente nos orzamentos da Administración concedente que, con carácter
excepcional e por razóns de interese público, social, económico ou humanitario, ou outras
debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública se outorguen
directamente.
VI.- Que o carácter cultural se atopa entre as competencias atribuídas aos municipios no
artigo 25.2.m e 127 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e aos
municipios galegos no artigo 80.2.n da Lei de Galicia 5/1997, de 22 de xullo, de
administración local de Galicia.
VII.- Que a entidade Confraría do Santísimo Cristo dos aflixidos de Bouzas non está incursa
en prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de
Galicia, achase ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non
ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións
responsables e certificacións que figuran no expediente.
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e cultural que para a
cidade de Vigo representa a devandita actividade da CONFRARÍA DO SANTÍSIMO CRISTO
DOS AFLIXIDOS DE BOUZAS, o Concello de Vigo e a dita entidade conveñen a súa
colaboración no ámbito cultural e conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos
da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é o cofinanciamento polo Concello de
Vigo do primeiro dos catro actos nos que se divide o “Festival Poético-piromusical Cidade de
Vigo-Vila de Bouzas” denominado “Apertura”, en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- A Confraría do Santísimo Cristo dos aflixidos de Bouzas colaborou coa
Concellería de Festas e Turismo do Concello de Vigo en canto a organización do Festival
Poético-piromusical “Cidade de Vigo – Vila de Bouzas”, que tivo lugar en Bouzas na noite do
terceiro domingo de xullo (15 de xullo), e concretamente a:
1º.- Asumir todo o concernente á organización das actividades, achegando toda a
infraestrutura e equipo humano necesarios para tal fin, así como cumprir o programa
presentado.
2º.- Realizar o “FESTIVAL POÉTICO-PIROMUSICAL” e en especial o acto de
“APERTURA”, segundo a programación proposta e o presuposto aprobado.
3º.- Comezar as actividades do programa á hora anunciada ao público, tendo
comprobado con antelación suficiente o correcto funcionamento das instalacións e
equipamento, para realizar as correccións técnicas que resulten necesarias.
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4º.- Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e todos os demais gastos derivados
da realización das actividades e obter todos os permisos e autorizacións necesarios
para a súa realización.
5º.- Responsabilizarse fronte a calquera dano que se cause a terceiros con ocasión do
desenvolvemento da actividade, asumindo a contratación da póliza de seguro de
responsabilidade civil nº 3RG361001.643 de GENERALI ESPAÑA, S.A. de Seguros y
Reaseguros, que atenda calquera accidente ou incidencia que se poida producir en
relación ao desenvolvemento das actividades; a ENTIDADE entregará ao CONCELLO
copia da póliza, que se achega ao expediente.
6º.- Coordinar co departamento de prensa do Concello todas as presentacións e
roldas de prensa previstas obxecto deste convenio e do seu desenvolvemento.
7º.- Asumir todos os gastos que se deriven deste convenio, agás os que especifiquen
como responsabilidade do Concello.
8º.- Deixar a zona que se utilice para as actividades en perfectas condicións de
limpeza e respectando o entorno.
9º.- Obter todos os permisos e autorizacións necesarios para a realización das
actividades.
10º.- Contratar a elaboración dun Plan de Autoprotección que avalíe os riscos que se
poidan derivar da execución do programa de actividades, cumprindo coas
recomendacións que deriven do mesmo.
En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo
11 da Lei de Galicia 9/2007.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométeuse a:
1º. conceder directamente á Confraría do Santísimo Cristo dos aflixidos de Bouzas,
unha subvención por importe de 8.100,00 (oito mil cen) euros co obxecto de coadxuvar
ó financiamento da organización do acto “Apertura” do “Festival poético-piromusical
Cidade de Vigo – Vila de Bouzas” con cargo á aplicación presupostaria 3380.489.0011
(Convenio Comisión Festas Bouzas) do programa presupostario de Festas para o
vixente exercicio. Para edicións posteriores, as achegas do Concello d eVigo
subordinaranse á existencia de crédito que para cada exercicio autoricen os
respectivos orzamentos.
O Concello non asume ningún compromiso distinto dos recollidos no presente convenio.
Terceiro.- Esta subvención é compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou
privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicar ao CONCELLO a obtención doutras subvencións,
axudas ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación
deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a
xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.

Cuarto.- O pagamento da cantidade recollida no pacto segundo deste convenio realizarase
efectuarase por transferencia bancaria conta corrente número IBAN ES36 2080 5016 0730
4002 0541, da entidade bancaria ABANCA, da que é titular a entidade beneficiaria, tras a
xustificación das axudas.
Quinto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o
contemplado para a concesión da subvención ou se reducisen na execución da actividade
subvencionada as actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma,
procederá a redución da subvención na mesma proporción .
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que
se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Sexto.- A beneficiaria non poido subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sétimo.- A beneficiaria deu a adecuada publicidade ao financiamento municipal da
actividade subvencionada mediante a incorporación do logotipo dao Concello de Vigo e da
imaxe corporativa do evento en todos os soportes publicitarios que edite.
Oitavo.- En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015 do 1 de
outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC) a
CONFRARÍA DO SANTÍSIMO CRISTO DOS AFLIXIDOS DE BOUZAS, estivo obrigada a
relacionarse de forma electrónica coas Administracións Públicas.
Para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a
subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a conta
xustificativa a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos
de identificación admitidos na sede electrónica https://sede.vigo.org
A tenor do disposto no artigo. 81 do regulamento da L.X.S. 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 e xullo, pola que se regula
o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos (EIT), resultando esixible a
achega de facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das facturas en
papel.
No caso de que se achegue a documentación de forma presencial, requirirase a súa
subsanación mediante a súa presentación electrónica. A estes efectos, considérase como
data de presentación da documentación aquela na que tivese realizada a subsanación.
A beneficiaria, deberá xustificar antes do 1 de novembro de 2018, o cumprimento das
condicións impostas e a consecución dos obxectivos previstos pola concesión da
subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto, a conta
xustificativa a render deberá conter:
a) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións previstas no
presente convenio, con indicación das actividades desenvolvidas dentro do
programa, datos de participación e asistentes individualizados por evento e por
cómputo global, memoria de prensa, rexistro fotográfico e audiovisual e informe de
incidencias.
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b) Memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas, que
incorporará:
•

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

•

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

•

Facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das facturas
en papel.

•

As facturas deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura
e o IVE. Os documentos xustificativos haberán de estar datados no
período obxecto deste convenio. As facturas cumprirán os requisitos
establecidos para súa expedición no RD 1619/2012 de 30 de novembro
polo que se regulan as obrigas de facturación ou as normas sobre a
facturación electrónica equivalentes. Nestas facturas se computará o
gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do
dito imposto. As facturas ou minutas por prestación de servizos
profesionais deberán conter os mesmos elementos que os especificados
para as facturas e, tratándose de persoas físicas, conterán a
correspondente retención fiscal.

De existiren, relación detallada de outros ingresos ou subvencións que financiaron a
actividade, acreditando o seu importe, procedencia e a aplicación dos ditos fondos ás
actividades subvencionadas. A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15
da Lei de Galicia 9/2007.
Noveno.- No caso de que a ENTIDADE se opoña expresamente a que o CONCELLO
comprobe se aquela se atopa ao corrente nas súas obrigas fiscais e para coa seguridade
social e non sexa debedora por resolución de procedencia de reintegro, a beneficiaria
deberá acreditar estas circunstancias antes de proceder ao pagamento, o que poderá
realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7.e da LG 9/2007.
De non haber tal oposición expresa, o CONCELLO recabará estes documentos de oficio, tal
como estabelece o artigo 28.2 da Lei 39/2015, de 1 de decembro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas.
Décimo.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan a natureza
da actividade subvencionada e se realicen no exercicio económico do convenio.
Décimo primeiro.- A realización da actividade subvencionada, o cumprimento da finalidade
que determinou a concesión da subvención e a axeitada xustificación da mesma, será
comprobada polo Servizo de Festas do Concello de Vigo. O persoal técnico do Servizo de
Festas emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas
circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo segundo.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Festas e Turismo e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e

Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das
subvencións.
Décimo terceiro.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros
de demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia
do reintegro nos casos do artigo 33 da LG 9/2007.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución
significativa da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do
proxecto presentado e o seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do
obxectivo da subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En
todo caso procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade
subvencionada.
Décimo cuarto.- A información sobre as actividades, especialmente en carteis e programas,
estivo editado integramente en idioma galego, e foi revisado polo Concello de Vigo. En toda
a información editada figuro o logotipo do Concello de Vigo, nas mesmas condicións e
tamaños. O material editado contou coa conformidade previa do Servizo de Festas do
Concello de Vigo, e dispuso dos depósitos legais que lle correspondan.
Décimo quinto.- O mecanismo de seguimento da execución deste convenio establécese en
base ás memorias e informes que presente a entidade asinante e a presenza do persoal
técnico do Servizo de Festas nas propias actividades programadas.
Décimo sexto.- O presente convenio terá vixencia anual ata o 31 de decembro de 2018 e
non será prorrogábel.
Décimo sétimo.- A concelleira delegada de Festas e Turismo queda facultada para resolver
as posíbeis controversias derivadas da execución e interpretación deste convenio, así como
para tomar iniciativas que contribúan ao seu cumprimento e desenvolvemento.
Décimo oitavo.- Canto ás infraccións e sancións en que poido incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e
imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei de Galicia 9/2007 e na Lei 39/2015.
Décimo noveno.- A beneficiaria estivo informada de que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa
recollida é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do
presente convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado
cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais
actuacións previstas na Lei de Galicia 9/2007 en orden á conclusión do proceso
subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos foron tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, sendo
responsable do seu tratamento a Concellería de Festas. A beneficiaria exerceu os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o Servizo de Festas do Concello de
Vigo.
Vixésimo.- A actividade obxecto deste convenio estivo destinada ao público en xeral, e o
acceso á mesma foi público e gratuíto; o número de asistentes limitáronse á capacidade do
lugar onde se celebre. De todos os xeitos, as actividades, servizos ou produtos ofertados alí
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poideron traer consigo unha achega económica por parte dos usuarios (billetes, entradas,
etc.).
Por este motivo, a entidade beneficiaria propuso ao Concello os prezos para cada unha das
actividades, servizos ou produtos, para obter a conformidade da Concellería de Festas e
Turismo. A entidade deberá expor durante a celebración da actividade, nun lugar
perfectamente visíbel, o listado de prezos de venda ó público.
A tal fin, estabeleceuse un sistema de control de ingresos procedentes do goce ou uso das
distintas actividades, que poderán ser billetes ou xustificantes de ingresos, nos que deberán
figurar os conceptos e importes, e que estarán numerados correlativamente. A entidade
proporalle ao Concello os modelos de billetes ou xustificantes, e tamén o seu número, para
obter a correspondente conformidade.
Vixésimo primeiro.- A ENTIDADE tivo que cumprir estritamente co Plan de Autoprotección
contratado, controlando a afluencia de público ao evento e respetando os seus aforos.
Vixésimo segundo.- En cumprimento do estabelecido na resolución de 10 de decembro de
2015, da Intervención Xeral da Administración do Estado pola que se regula o proceso de
rexistro e publicación de convocatorias de subvencións e axudas no Sistema Nacional de
Publicidade de Subvencións, e en aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9
de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a Base de
Datos Nacional de Subvencións operará como sistema nacional de publicidade das
subvencións. A tales efectos, e para garantir o dereito dos cidadáns a coñecer todas as
subvencións convocadas en cada momento e cara a contribuír aos principios de publicidade
e transparencia, a Intervención Xeral da Administración do Estado publicará na súa paxina
web as subvencións concedidas, segundo o estabelecido na Lei 38/2003, artigo 20.4 e
20.8.b.
Vixésimo terceiro.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola
Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño,
polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do
estado en materia de réxime local; a Lei de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións
de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se
conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais. Así
como a Lei 40/2015 de 1 de outubro, as Bases de Execución do vixente orzamento
municipal e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de
dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, asinan o presente convenio, por triplicado exemplar, en
Vigo, no lugar e data que se indican

6(1017).- SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FAVOR DA ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES DEL PAU DE NAVIA PARA A ORGANIZACIÓN DO
EVENTO “VICUS SPACORUM 2018”. EXPTE. 7559/335.
Visto o informe xurídico de data 4/09/18 e o informe de fiscalización do
10/09/18, dáse conta do informe-proposta de data 28/08/18, asinado pola xefa
do Servizo de Festas, a concelleira-delegada de Área e o concelleirodelegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:

O concelleiro-delegado da Área de Festas e Turismo resolveu en data 27 de agosto de 2018
que se iniciase o expediente necesario para a redacción dun convenio de colaboración coa
Asociación de Comerciantes del PAU de Navia (CIF G-27.767.656, para o desenvolvemento
do evento VICUS SPACORUM.
A Asociación de Comerciantes del Pau de Navia é unha asociación sen ánimo de lucro, con
personalidade xurídica e capacidade de obrar creada en xaneiro de 2012, que se rexe pola
Lei orgánica 1/2002, reguladora do dereito de asociación e os seus propios Estatutos e
demais normas aplicables.
A Asociación está inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, co número
2012/016533 e no Rexistro municipal de Asociacións con núm. 1159-12.
O seu obxecto social consiste en “coordinar, representar, xestionar, fomentar e defender os
intereses comúns dos empresarios e profesionais que nela se integran”, así como “potenciar
o espíritu cooperativo” e establecer “relacións de colaboración con Entidades Oficiais e
Privadas, nacionais ou estranxeiras, inspiradas en finalidades similares á Asociación”.
O “VICUS SPACORUM” é un evento de ambientación histórica que se celebra no barrio
vigués do PAU de Navia, e co que se pretende divulgar parte da historia da nosa cidade co
desenvolvemento de múltiples actividades dirixidas a nenos e adultos (deportivas, culturais,
patrimoniais, históricas...)
Igualmente, con este evento promociónase este novo barrio da cidade, descoñecido por
moitos habitantes de outras parroquias, que acoden a visitalo para participar nesta
celebración que cada ano conta cunha maior participación dos cidadás.
O Concello de Vigo, coñecedor desas actividades e accións e no exercicio das súas
competencias propias que a Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime
Local, atribúe ás Administracións municipais en materia de información e promoción da
actividade turística de interese e ámbito local e a promoción da cultura, no seu artigo 25.2,
letras h) e m), desexa promover e colaborar economicamente na execución do evento
VICUS SPACORUM produto de turismo cultural co que se pretende divulgar parte da historia
da nosa cidade co desenvolvemento de múltiples actividades dirixidas a nenos e adultos
(deportivas, culturais, patrimoniais, históricas...), así como facilitar o coñecemento do novo
barrio do PAU de Navia ao resto dos veciños de Vigo.
A Asociación de Comerciantes del PAU de Navia está en condicións de organizar a VII
edición do “VICUS SPACORUM”, conforme ao Programa e ao Presuposto, recollidos como
Anexo do texto do convenio. A presente edición do evento desenvolverase os días 15 e 16
de setembro de 2018, con exposicións variadas, loitas, talleres, desfiles, música,
espectáculos nocturnos para todos os públicos, gastronomía, cetrería, xogos romanos e
celtas, encadrándose así mesmo dentro do programa “Vigo en Festas 2018”.
O carácter cultural atópase entre as competencias atribuídas aos municipios nos artigos
25.2.m e 127 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e aos
municipios galegos no artigo 80.2.n da Lei de Galicia 5/1997, de 22 de xullo, de
administración local de Galicia.
O expediente de referencia ten por obxecto a aprobación da concesión dunha subvención
nominativa polo procedemento de réxime directo. Este convenio incorpora os contidos
mínimos esixidos para a concesión destas subvencións polo artigo 26.2 da Lei de Galicia
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e pola Base 38 de execución do vixente
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orzamento do Concello de Vigo, contidos que se estiman conformes ao interese público que
o convenio persegue.
O convenio é un dos que poden celebrar as administracións públicas con persoas xurídicas
privadas, co obxecto de satisfacer os intereses públicos que teñen encomendados e que non se
poden cualificar como un contrato administrativo típico na medida en que non se corresponden
co obxecto dun contrato de servizos por conter determinadas peculiaridades respecto das
pretensións que deben realizar as entidades conveniantes e especialmente a inexistencia dun
prezo en sentido estrito, ao limitarse a achega económica do Concello a compensar
estritamente os gastos realizados polas entidades para a realización das actividades. Este
convenio regularase igualmente pola Lei 40/2015 de 1 de outubro de Réxime Xurídico do
Sector Público.
Conforme ao disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003 e 26.1 da Lei de Galicia 9/2007, o
convenio será instrumento adecuado para canalizar as subvencións que, con carácter
excepcional e por razóns de interese público, social, económico ou humanitario, ou outras
debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública e se outorguen
directamente.
A presente axuda acóllese ao réxime excepcional de concesión directa, conforme ao artigo
22.2.a da Lei 38/2003, atopándose a tal fin previsión nominativa a favor da Asociación de
Comerciantes del Pau de Navia. O Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na
aplicación 3380.480.0000, prevé a concesión dunha subvención directa de carácter
nominativo, a través do correspondente convenio, por importe de 14.000,00 (catorce mil)
euros, a favor de “A. COMERCIANTES NAVIA-FESTA VICUS SPACORUM para coadxuvar
aos gastos do desenvolvemento do programa “VICUS SPACORUM 2018”.
O importe total deste convenio, de carácter anual, con todos os conceptos e impostos
incluídos, ascende a 14.000,00 euros.
Este convenio, queda suxeito ao cumprimento pola entidade dun determinado obxectivo de
utilidade pública e interese social. A entidade encargarase da organización xeral do evento e
asumirá todos os gastos derivados da mesma e que, segundo o presuposto presentado (que
figura como anexo do convenio), ascenden a 24.000,00 euros.
Pola súa banda, o Concello de Vigo, ademais de achegar a cantidade económica indicada,
solicitará a presenza dos servizos de Protección civil e Policía local no evento.
O réxime xurídico de aplicación do presente convenio será a Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións e o seu regulamento de desenvolvemento, así como a Lei
9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.
En aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013 de decembro, de transparencia,
acceso á información pública e bo goberno, a Base de Datos Nacional de Subvencións
BDNS operará como sistema nacional de publicidade das subvencións. A tales efectos, e
para garantir o dereito dos cidadáns a coñecer todas as subvencións convocadas en cada
momento e cara a contribuír aos principios de publicidade e transparencia, a Intervención
Xeral da Administración do Estado publicará na súa paxina web as subvencións concedidas,
segundo o estabelecido no artigo 20.4 e 20.8 da Lei 38/2003.
De conformidade co artigo 127.g da Lei 7/1985, corresponderá á Xunta de Goberno local a
aprobación do convenio e, con carácter previo, a aprobación do gasto de conformidade co
previsto no artigo 31 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia. Así mesmo, queda facultado

o concelleiro-delegado da Área de Festas e Turismo, para asinar o citado convenio, ao
amparo da resolución de delegación de data 17 de agosto de 2018.
Á vista do exposto, previo os informes xurídico e da Intervención de fondos, coa conformidade
do concelleiro-delegado da Área de Festas e Turismo e do concelleiro da Área de Orzamentos e
Facenda, faise á Xunta de Goberno local a seguinte
PROPOSTA:
1º.- Que se aprobe o texto do convenio, que se achega no expediente, entre o Concello de
Vigo e a Asociación de Comerciantes del PAU de Navia, CIF G-27.767.656, para o
desenvolvemento do evento VICUS SPACORUM 2018.
2º.- Que se autorice un gasto por importe de 14.000,00 euros, en concepto do estipulado no
convenio, a favor da Asociación de Comerciantes del PAU de Navia, con cargo á aplicación
orzamentaria 3380.480.0000 (A. Comerciantes Navia-Festa VICUS SPACORUM) do
programa orzamentario de Festas para o vixente exercicio económico.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
PROPOSTA DE CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES DEL PAU DE NAVIA PARA O DESENVOLVEMENTO DO EVENTO
VICUS SPACORUM 2018.
(A
Na Casa do Concello de Vigo, a trinta de marzo de dous mil dezaoito.
REUNIDOS
Dunha parte, don CAYETANO RODRÍGUEZ ESCUDERO, na súa calidade de
CONCELLEIRO-DELEGADO DA ÁREA DE FESTAS E TURISMO DO CONCELLO DE
VIGO, na representación legal do mesmo por resolución de delegación de data 17 de agosto
de 2018 outorgada pola Concelleira-delegada da Área de Festas o Turismo, Ana Laura
Iglesias González (en virtude do decreto da Alcaldía de 19 de xuño de 2015 e acordo da
Xunta de Goberno de data 19 de xuño de 2015).
Doutra, don JACINTO JOSÉ FERNÁNDEZ MOUZO con D.N.I. 76.369.570-W, como
presidente da Asociación de Comerciantes do PAU de Navia, C.I.F. G-27.767.656 e
enderezo social na rúa Teixugueiras, nº 14 of. 8 Vigo, en representación da mesma,
segundo resulta da documentación que figura no expediente 7559/335.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio
MANIFESTAN
I.- Que a Asociación de Comerciantes del PAU de Navia é unha asociación sen ánimo de
lucro, con personalidade xurídica e capacidade de obrar creada en xaneiro de 2012, que se
rexe pola Lei orgánica 1/2002, reguladora do dereito de asociación e os seus propios
Estatutos e demais normas aplicables.
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A Asociación está inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, co número
2012/016533 e no Rexistro municipal de Asociacións con núm. 1159-12.
O seu obxecto social consiste en “coordinar, representar, xestionar, fomentar e defender os
intereses comúns dos empresarios e profesionais que nela se integran”, así como “potenciar
o espíritu cooperativo” e establecer “relacións de colaboración con Entidades Oficiais e
Privadas, nacionais ou estranxeiras, inspiradas en finalidades similares á Asociación”.
II.- Que o Concello de Vigo, coñecedor desas actividades e accións e no exercicio das súas
competencias propias que a Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime
Local, atribúe ás Administracións municipais en materia de información e promoción da
actividade turística de interese e ámbito local e a promoción da cultura, no seu artigo 25.2,
letras h) e m), desexa promover e colaborar economicamente na execución do evento
VICUS SPACORUM produto de turismo cultural co que se pretende divulgar parte da historia
da nosa cidade co desenvolvemento de múltiples actividades dirixidas a nenos e adultos
(deportivas, culturais, patrimoniais, históricas...), así como facilitar o coñecemento do novo
barrio do PAU de Navia ao resto dos veciños de Vigo.
III.- Que con esta finalidade o vixente Orzamento Xeral do Concello de Vigo na aplicación
orzamentaria 3380.480.0000, prevé nominativamente a concesión dunha subvención por
importe de 14.000,00 (catorce mil) euros a favor de “A. COMERCIANTES NAVIA-FESTA
VICUS SPACORUM para coadxuvar aos gastos da festa “VICUS SPACORUM 2018”.
IV.- Que a Asociación de Comerciantes do PAU de Navia non está incursa en prohibición
para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao
corrente das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas
pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e
certificacións que figuran no expediente administrativo tramitado a estes efectos.
V.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvención e 26.1 da Lei 9/2007, de subvención de Galicia, o convenio
será o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos
orzamentos da Administración concedente, os intervenientes conclúen o presente convenio
ao fin de regular os termos da concesión da devandita subvención con arranxo aos
seguintes
PACTOS
Primeiro.- A “Asociación de Comerciantes del Pau de Navia” comprométese ao
desenvolvemento do evento “VICUS SPACORUM 2018” que terá lugar os días 15 e 16 de
setembro, en particular a:
1º.- Asumir todo o concernente á organización das actividades obxecto de convenio,
achegando toda infraestrutura e equipo humano necesarios para tal fin, seguro de
responsabilidade civil así como cumprir a programación que consta no expediente.
2º.- Asumir todos os gastos que se deriven deste convenio, agás os que se
especifiquen como responsabilidade do Concello.
3.- Someterse ás actuación de comprobación a efectuar polo Concello de Vigo,
aportando canta información lle sexa requirida no exercicio destas funcións.

4º- Velar polo cumprimento dos horarios máximos de finalización de actividades e
espectáculos establecidos pola normativa de aplicación. Así mesmo, terán que cumprir co
estipulado na Lei de Ruídos de Galicia, así como nas ordenanzas municipais e outra
lexislación ao respecto.
5º- Comezar as actividades do programa á hora anunciada ao público e comprobar
coa antelación suficiente o correcto funcionamento das instalacións e equipamento
para realizar as correccións técnicas que resulten necesarias.
6º.- Adoptar as medidas de difusión previstas no sétimo pacto.
7º.- Responsabilizarse fronte a calquera dano que se cause a terceiros con ocasión do
desenvolvemento da actividade, asumindo a contratación dunha póliza de seguro de
responsabilidade civil que atenda calquera accidente ou incidencia que se poida
producir en relación ao desenvolvemento do evento; a Asociación entregará ao
Concello copia da póliza e do recibo correspondente, nos días previos ao inicio da
festa.
8.- Obter todos os permisos e autorizacións necesarios para a realización desta
actividade, especialmente os requisitos para a tramitación de eventos e festas
populares esixidos pola oficina de seguridade e mobilidade trala entrada en vigor da
Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas
de Galicia.
En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo
11 da Lei de Galicia 9/2007.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º- Colaborar coa tramitación das solicitudes relativas a necesidades propias do
Concello para a realización do proxecto VICUS SPACORUM na cidade de Vigo.
2º- Colaborar coa organización da festa en xestións como a presenza da Policía Local
e Protección Civil, para o seu bo desenvolvemento.
3º.- Facilitar os medios precisos para a inserción da súa imaxe institucional nos
ámbitos de promoción do proxecto VICUS SPACORUM.
4º- Conceder directamente á Asociación de Comerciantes del PAU de Navia, unha
subvención por importe de 14.000,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria
3380.480.0000 “A. COMERCIANTES NAVIA-FESTA VICUS SPACORUM, co obxecto
de coadxuvar á financiación do evento VICUS SPACORUM a executar no ano 2018.
O Concello non asume ningún compromiso distinto dos recollidos no presente convenio.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou
privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicar ao CONCELLO a obtención doutras subvencións,
axudas ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación
deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a
xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
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Cuarto.- O pagamento da cantidade recollida no pacto terceiro deste convenio efectuarase
por transferencia bancaria á conta corrente número IBAN ES75 2080 1036 8030 4000 2153,
da entidade bancaria ABANCA, da que é titular a entidade beneficiaria, tras a xustificación
das axudas.
Quinto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o
contemplado para a concesión da subvención ou se reducisen na execución da actividade
subvencionada as actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma,
procederá a redución da subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que
se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Sexto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada,
Sétimo.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ao financiamento municipal da
actividade subvencionada mediante a incorporación do logotipo do Concello de Vigo e da
imaxe corporativa do evento en todos os soportes publicitarios que edite.
Oitavo.- En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015 do 1 de
outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC) a
Asociación de Comerciantes do PAU de Navia está obrigada a relacionarse de forma
electrónica coas Administracións Públicas.
Para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a
subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a conta
xustificativa a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos
de identificación admitidos na sede electrónica https://sede.vigo.org
A tenor do disposto no artigo. 81 do regulamento da L.X.S. 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 e xullo, pola que se regula
o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos (EIT), resultando esixible a
achega de facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das facturas en
papel.
No caso de que se achegue a documentación de forma presencial, requirirase a súa
subsanación mediante a súa presentación electrónica. A estes efectos, considérase como
data de presentación da documentación aquela na que tivese realizada a subsanación.
A beneficiaria, deberá xustificar antes do 1 de novembro de 2018, o cumprimento das
condicións impostas e a consecución dos obxectivos previstos pola concesión da
subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto, a conta
xustificativa a render deberá conter:
a) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións previstas no
presente convenio, con indicación das actividades desenvolvidas dentro do
programa, datos de participación e asistentes individualizados por evento e por
cómputo global, memoria de prensa, rexistro fotográfico e audiovisual e informe de
incidencias.

b) Memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas, que
incorporará:
•

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

•

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

•

Facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das facturas
en papel.

•

As facturas deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura
e o IVE. Os documentos xustificativos haberán de estar datados no
período obxecto deste convenio. As facturas cumprirán os requisitos
establecidos para súa expedición no RD 1619/2012 de 30 de novembro
polo que se regulan as obrigas de facturación ou as normas sobre a
facturación electrónica equivalentes. Nestas facturas se computará o
gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do
dito imposto. As facturas ou minutas por prestación de servizos
profesionais deberán conter os mesmos elementos que os especificados
para as facturas e, tratándose de persoas físicas, conterán a
correspondente retención fiscal.

•

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

Noveno.- No caso de que a Asociación se opoña expresamente a que o CONCELLO comprobe
se aquela se atopa ao corrente nas súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non sexa
debedora por resolución de procedencia de reintegro, a beneficiaria deberá acreditar estas
circunstancias antes de proceder ao pagamento, o que poderá realizar por medio dunha
declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7.e da LG 9/2007. De non haber tal oposición
expresa, o CONCELLO recabará estes documentos de oficio, tal como estabelece o artigo 28.2
da Lei 39/2015, de 1 de decembro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
Décimo.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan a natureza
da actividade subvencionada e se realicen no exercicio económico do convenio.
Décimo primeiro.- A realización da actividade subvencionada, o cumprimento da finalidade
que determinou a concesión da subvención e a axeitada xustificación da mesma, será
comprobada polo Servizo de Festas do Concello de Vigo. O persoal técnico do Servizo de
Festas emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas
circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo segundo.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Festas e Turismo e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e
Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das
subvencións.
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Décimo terceiro.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros
de demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia
do reintegro nos casos do artigo 33 da LG 9/2007.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución
significativa da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do
proxecto presentado e o seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do
obxectivo da subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En
todo caso procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade
subvencionada.
Décimo cuarto.- A información sobre as actividades, especialmente en carteis e programas,
estará integramente en idioma galego, e terá que ser revisada polo Concello de Vigo. En
toda a información editada figurará o logotipo do Concello de Vigo, nas mesmas condicións
e tamaños. O material editado deberá contar coa conformidade previa do Servizo de Festas
do Concello de Vigo, e disporá dos depósitos legais que lle correspondan.
Décimo quinto.- O mecanismo de seguimento da execución deste convenio establécese en
base ás memorias e informes que presente a entidade asinante e a presenza do persoal
técnico do Servizo de Festas nas propias actividades programadas.
Décimo sexto.- O presente convenio terá vixencia anual ata o 31 de decembro de 2018 e
non será prorrogábel.
Décimo sétimo.- O concelleiro delegado de Festas e Turismo queda facultado para resolver
as posíbeis controversias derivadas da execución e interpretación deste convenio, así como
para tomar iniciativas que contribúan ao seu cumprimento e desenvolvemento.
Décimo oitavo.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e
imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei de Galicia 9/2007 e no Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o
exercicio da potestade sancionadora.
Décimo noveno.- A beneficiaria está informada de que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa
recollida é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente
convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado
cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais
actuacións previstas na Lei de Galicia 9/2007 en orden á conclusión do proceso subvencional,
polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, sendo responsable
do seu tratamento a Concellería de Festas. A beneficiaria poderá exercer os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o Servizo de Festas do Concello de Vigo.
Vixésimo.- A actividade obxecto deste convenio está destinada ao público en xeral, e o
acceso á mesma será público e gratuíto.
Vixésimo primeiro.- En cumprimento do estabelecido na resolución de 10 de decembro de
2015, da Intervención Xeral da Administración do Estado pola que se regula o proceso de
rexistro e publicación de convocatorias de subvencións e axudas no Sistema Nacional de

Publicidade de Subvencións, e en aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9
de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a Base de
Datos Nacional de Subvencións operará como sistema nacional de publicidade das
subvencións. A tales efectos, e para garantir o dereito dos cidadáns a coñecer todas as
subvencións convocadas en cada momento e cara a contribuír aos principios de publicidade
e transparencia, a Intervención Xeral da Administración do Estado publicará na súa paxina
web as subvencións concedidas, segundo o estabelecido na Lei 38/2003 de 17 de
novembro, xeral de subvencións, artigos 20.4 e 20.8.b).
Vixésimo segundo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase
pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e capítulo cuarto da Lei 39/2015,
nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei
de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da
Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; Así como a
Lei 40/2015 de 1 de outubro, as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as
restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, asinan o presente convenio, por triplicado exemplar, en
Vigo, no lugar e data que se indican.

7(1018).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE VEGO SUPERMERCADOS S.A.U. PARA A
COLABORACIÓN NA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E
EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL. EXPTE. 13691/306.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data
18/09/18, dáse conta do informe-proposta da mesma data, asinado polo xefe
do Servizo de Medio Ambiente e a concelleira delegada da Área, que di o
seguinte:
Antecedentes
1.- A concelleira delegada da Área de Medio Ambiente e Vida Saudable en data do 4 de
setembro de 2018, acordou inicialo procedemento administrativo para a realización dun
convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a entidade Vego Supermercados,
S.A.U. tendente ao desenvolvemento de actividades dentro do programa municipal “Camiño
a Camiño” e outras colaboracións en materia de sensibilización ambiental.
2.- O xefe do Servizo de Medio Ambiente redacta memoria xustificativa sobre o convenio de
colaboración e redacta unha proposta de convenio.
3.- A entidade Vego Supermercados, S.A.U. achega escrito (doc. 180150448, de data
17/09/2018) aceptando a proposta de convenio, achega certificacións de estar ao corrente
coas súas obrigas tributarias e coa seguridade social. Consta, tamén, copia da escritura
publica de apoderamento do representante legal da entidade.
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Fundamentos de dereito
O Concello de Vigo, ao abeiro do establecido no artigo 25.2., apartados b) e l), da vixente
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, segundo modificacións
introducidas por Lei 2/2013, de 27 de decembro, e nos termos da lexislación do estado e
das CC.AA., ten abribuído competencias no “medio ambiente urbano” e, tamén, na
“ocupación do tempo de lecer”, fomento de hábitos de vida saudables.
A área municipal de Medio Ambiente, en virtude da resolución da alcaldía do 19 de xuño de
2015, exerce competencias en materia medioambiental, entre as que figuran, desenvolver
programas e campañas de información, sensibilización e concienciación social en relación
coa protección do medio ambiente, fomentar hábitos de vida saudables.
Neste sentido o obxecto do convenio e a colaboración entre a Administración municipal e a
entidade Vego Supermercados, S.A.U., en actividades cuxo obxectivo é a protección do
medio ambiente, especialmente, urbano e ocupación do tempo de lecer nestas actividades
medioambientais.
En concreto, a referida entidade colabora co Concello de Vigo:
- Colaborar no programa municipal Camiño a Camiño asumindo a contratación e custe das
oito rutas por Vigo e Bisbarra, que se realizaran os días 7, 14, 21, 28 de outubro, 4, 11, 18 e
25 de novembro de 2018; das previstas no proxecto de actividades de sensibilización
medioambiental aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión do 06/09/2018, segundo
expte. 13690/306, ata un importe máximo de quince mil (15.000,00) euros máis IVE, en
colaboración co Concello de Vigo. Vego Supermercados, S.A.U. contratará e pagará
directamente os servizos de organización e monitorizaxe das referidas actividades ata o
importe citado.
Na difusión, a iniciativa do Concello de Vigo, nas tendas de Vego Supermercados, S.A.U en
Vigo de material promocional e de apoio do programa Camiño a Camiño.
Na xestión de residuos e reciclado dos consumidores.
Pola súa banda, o Concello obrigaríase a incluír o logotipo e nome da entidade mercantil
nas accións divulgativas das actividades do programa “Camiño a Camiño” que desenvolva,
tamén, en folletos ou calquera outra información de difusión pública do programa.
O obxecto deste convenio está excluído do ámbito de aplicación da da Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de contratos do sector público, pola que se transpoñen ó ordenamento xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de
26 de febreiro de 2014 (LCSP), ao abeiro do establecido nos artigos 4 e 6.2. e habida conta
que o Concello de Vigo non efectúa ningunha disposición dineraria en favor da referida
entidade mercantil conveniante, tampouco cabe suxeitar este á lexislación de subvencións
(artigo 2.1. da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións “a sensu contrario”)
O convenio de que se trata é un convenio de colaboración dos que, con carácter xeral, ao
abeiro dos artigos 47.2.c) da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector
público, 5 e 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL),
en relación cos artigos 111 do Rdl 781/1986, de 2 de abril, 6.2. e 34 da LCSP, poden realizar
as Administracións Públicas con persoas xurídico privadas, co obxecto de satisfacer os

intereses públicos que teñen encomendados, no presente caso a protección do medio
ambiente.
Os pactos que o convenio incorpora estímanse conformes ao interese público que este
persigue e ao ordenamento xurídico e suficientes, coa demais documentación do
expediente, ao fin pretendido.
Pola súa banda, consta no expediente a documentación legalmente esixida e o esquema do
convenio axústase ao establecido na base 40ª.4. das de execución do vixente orzamento
municipal e artigos 47 a 52 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector
público
O convenio non implica gastos para o Concello.
É competente para a aprobación do convenio a Xunta de Goberno Local habida conta das
competencias que ten atribuídas ao abeiro do establecido no artigo 127.1. da LRBRL en
relación co artigos 4 e 6.2. e Disposición adicional segunda da LCSP.
Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO
Aprobar a proposta de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a entidade
mercantil Vego Supermercados, S.A.U. para o desenvolvemento de actividades de
sensibilización e concienciación social en relación coa protección do medio ambiente,
especialmente urbano,
ocupación do tempo de lecer e fomento de hábitos de vida
saudables en actividade medioambientais conforme aos informes e documentación obrante
no expediente número 13691/306 e co texto que de seguido se indica.
““CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE
“VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.”
(GRUPO VEGALSA-EROSKI)
En Vigo, _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de dous mil dezaoito.
REUNIDOS
Dunha parte, o Excmo. Sr. D. Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde do
Concello de Vigo (CIF P-3605700-H), con enderezo en Praza do Rei s/n, de Vigo.
E doutra, D. Joaquín González Iglesias, director xeral da entidade mercantil Vego
Supermercados, S.A.U. (pertencente ó grupo empresarial VEGALSA-EROSKI), con CIF A36651313, e domicilio Social en rúa Gambrinus nº11, 15008-La Coruña, na representación
desta, segundo resulta da Escritura de Poder realizada ante o Notario de Vigo Don Gerardo
García Boente Sánchez, en fecha 29/12/1998, co número 3666 do seu Protocolo.
Tendo, daquela os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio
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MANIFESTAN
1. O artigo 25.2., apartados b) e l), da vixente Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local, segundo modificións introducidas por Lei 2/2013, de 27 de decembro,
outorga competencias aos Municipios, nos termos da lexislación do estado e das CC.AA.,
no “medio ambiente urbano” e, tamén, “ocupación do tempo de lecer”.
A área municipal de Medio Ambiente e Vida Saudable ten atribuído, en virtude da
resolución da alcaldía do 19 de xuño de 2015 (BOP 14/07/2015),
competencias en materia
medioambiental, entre as que destacan,
desenvolver programas e campañas de información, educación,
sensibilización e concienciación social en relación coa protección do medio
ambiente e, tamén, o fomento de hábitos de vida favorables.
Neste sentido, o Concello de Vigo: a través da Concellería de Medio Ambiente ben
realizando actividades de sensibilización e educación medioambiental nos
últimos anos dentro do programa “camiño a camiño” e outros.
Estas actividades medioambientais tentan achegar a cidadanía á natureza, aos recursos
naturais, á flora e fauna existentes na nosa contorna, fomentando hábitos de vida
saudables, sustentables, ocupación do tempo de lecer, mediante camiñatas, accións
formativas dando a coñecer a natureza de Vigo, a comarca e Galicia enteira, na que
participan anualmente un elevado número de veciños e que, en definitiva, pretende fomentar
a sensibilización e concienciación social en relación coa protección do medio ambiente
urbano.
A promoción de boas prácticas cidadás relativas á xestión sustentable dos residuos, a
reciclaxe, a eficiencia enerxética e outros que contribúen á utilización responsable dos
recursos dispoñibles.
A Xunta de Goberno Local, a proposta da concelleira de Medio Ambiente e Vida Saudable,
autorizou en sesión do 06/09/2018, o proxecto de actividades de sensibilización
medioambiental a desenvolver de outubro a novembro de 2018, segundo expte. 13690/306.
2. Que Vego Supermercados, S.A.U. é unha compañía galega de distribución alimentaria
pertencente ó grupo empresarial VEGALSA-EROSKI, con presenza en todo o territorio
galego, mediante 240 supermercados, 9 plataformas de distribución e redistribución de
mercadorías; frota de camións e unha Escola da Distribución Alimentaria; ten máis do 20%
da cota do sector en Galicia, emprega a 4.500 traballadores, sendo a sexta empresa do país
pola súa facturación; ten entre os seus valores o respecto ao medio ambiente e o
desenvolvemento de políticas de sustentabilidade.
3. Que a compañía, fundada en Vigo por Ventura González Prieto, mantén na rúa Ventura
González Prieto (antes rúa Troncal) unha Plataforma de distribución, con Vego
Supermercados, S.A.U e outras empresas do grupo. Dispón de 500 traballadores en
persoal en Vigo, con vinte tendas, oficinas centrais e unha plataforma loxística.
4. Que entre as súas actuacións desenvolve o proxecto “Desenvolvemento Sustentable.
Residuo Cero” que valorou o conxunto de actividades e melloras ambientais posto en
marcha pola compañía e do cal se expón o “proxecto Tenda Sustentable”. Desenvolve
ademais unha campaña anual de sensibilización ambiental dirixida aos seus clientes e á

sociedade galega, centrada nos máis pequenos coa lema “Dálle cor á natureza”.
Igualmente realiza unha actuación anual de “Plantación de Árbores” na que implica aos
seus traballadores, como compensación do CO2 emitido pola súa frota de camións e o
conxunto da súa actividade.
O proxecto “Tenda Sustentable” recolle as propostas e investimentos do Grupo VEGALSAEROSKI no medio ambiente e sustentabilidade, así como un conxunto de accións concretas
de eficiencia enerxética e de plans de xestión de residuos, reciclado, aforro de auga, control
de emisións, procesos loxísticos e medio ambiente, etc., a implantar tanto nas tendas das
distintas insignias como nos sistemas centrais de xestión da compañía, nas plataformas de
distribución e na frota de vehículos.
5. Ámbalas dúas partes pretenden desenvolver accións conxuntas de sensibilización e
educación medioambiental cara a protección do medio ambiente.
Ambas as partes consideran a conveniencia de establecer este convenio de colaboración e
ESTIPULAN
PRIMEIRO.- Que a entidade Vego Supermercados, S.A.U. comprométese a colaborar, no
que lle fose posible, co Concello de Vigo: Concellería de Medio Ambiente de Vigo e Vida
Saudable, no marco dos seus programas de sensibilización e educación ambiental e, en
particular, a:
- Colaborar no programa municipal Camiño a Camiño asumindo a contratación e custes de
oito rutas por Vigo e Bisbarra, que se realizaran os días 7, 14, 21, 28 de outubro, 4, 11, 18 e
25 de novembro de 2018; das previstas no proxecto de actividades de sensibilización
medioambiental aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión do 06/09/2018, segundo
expte. 13690/306, ata un importe máximo de quince mil (15.000,00) euros máis IVE, en
colaboración co Concello de Vigo. Vego Supermercados, S.A.U. contratará e pagará
directamente os servizos de organización e monitorizaxe das referidas actividades ata o
importe citado, sempre e cando a entidade que realice as citadas actividades se obrigue a
realizalas e as realice nos mesmos termos contemplados no proxecto aprobado, emita a
correspondente factura en forma, e se encontre habilitada e ó corrente das súas obrigas
legais de todo tipo, que eximan ou releven a Vego Supermercados, S.A.U. de calquera
responsabilidade derivada daquelas (obrigas tributarias, de persoal, de riscos laborais,
seguro de responsabilidade civil, etc..). Noutro caso, ditas actividades sustituiránse por
outras das contempladas no proxecto que si reúnan ditas características.
- Difundir, a iniciativa do Concello de Vigo, nas tendas de Vego Supermercados, S.A.U en
Vigo material promocional e de apoio do programa Camiño a Camiño, o cal lle será
proporcionado de forma totalmente gratuíta polo Concello de Vigo ós devanditos efectos.
- Colaborar cos medios que lle fose posible na xestión de residuos e reciclado dos
consumidores.
- Calquera outra actuación que ámbalas dúas partes acorden en referencia ao medio
ambiente e desenvolvemento sustentable.
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SEGUNDO.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
Incluír o logotipo e nome (razón social ou denominacións comerciais, segundo proceda) da
entidade mercantil nas accións divulgativas das actividades do programa camiño a camiño
que desenvolva, incluíndo expresamente a súa referencia en folletos e calquera outra
información de difusión pública do programa.
Non se consideran accións divulgativas a información do programa na páxina web do
Concello de Vigo.
O Concello de Vigo emitirá o xustificante fiscal que resulte oportuno polo importe obxeto da
achega económica pactada na anterior estipulación.
O Concello de Vigo será responsable integramente dos contidos dos devanditos programas
e accións divulgativas, toda vez que é o creador destes.
TERCEIRO.- Tódalas accións de difusión do programa “camiño a camiño” e demais
campañas de sensibilización ambiental derivadas deste convenio, deberán partir do
Concello de Vigo e de conformidade coas súas instrucións, quedando expresamente
prohibido á entidade mercantil conveniante realizar as devanditas actividades divulgativas
sen expresa autorización do Concello de Vigo.
CUARTO.- O presente convenio terá vixencia de un ano a partir da data da súa sinatura e
non poderá prorrogarse.
En todo caso, se á citada data, se encontrase en proceso algunha das accións ou
campañas de colaboración derivadas do presente convenio, manteranse os dereitos e
obrigas de ambas partes derivados do Convenio ata a finalización desta, conforme ó prazo
ou datas de duración establecidas polo Concello de Vigo.
QUINTO. - Para o seguimento e control do cumprimento do convenio, así como para aclarar
as dúbidas que suscite a súa interpretación, constituirase unha Comisión de Coordinación
da que formen parte dous representante da mercantil Vego Supermercados, S.A.U., a
concelleira da Área Medio Ambiente que actuará como presidenta e un técnico municipal
deste servizo.
Esta comisión reunirase no prazo de cinco días a contar da petición expresa realizada por
calquera das partes, no Concello de Vigo.
SEXTO.- A mercantil Vego Supermercados, S.A.U está informada de que os seus datos e
os do seu representante serán incorporados aos ficheiros municipais. Os ditos datos serán
tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas e na Lei 15/1999, do 13
de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento o Concello de Vigo: Concellería de Medio Ambiente.
A referida entidade poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición ante o Concello de Vigo: Concellería de Medio Ambiente.

O Concello de Vigo recoñece expresamente que a mesma información lle foi facilitada por
Vego Supermercados, S.A.U. en relación ós datos de carácter persoal contidos no presente
documento, que serán asimesmo incorporados ós ficheiros correspondentes daquela e
tratados ós fins derivados do Convenio, podendo exercitar o Concello de Vigo os dereitos de
acceso, rectificación oposición e cancelación ante a entidade Vego Supermercados, S.A.U.
no seu domicilio social.
SÉPTIMO.- O presente convenio ten natureza administrativa, non se considera un contrato
administrativo ó abeiro do establecido nos artigos 4 e 6.2. da Lei 9/2017, de 8 de novembro,
de contratos do sector público, pola que se transpoñen ó ordenamento xurídico español as
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de
febreiro de 2014; rexerase pola súa normativa específica, aplicándose os principios da lei de
contratos para resolver as dúbidas e lagoas que puideran presentarse, polos pactos que se
conteñen neste convenio, as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais, os
artigos 47 a 52 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público e as
restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
No suposto de diverxencias na interpretación e execución deste, será a orde xurisdicional
contencioso-administrativa a competente para a súa resolución.
E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan este convenio por duplicado
exemplar e a un só efecto no lugar e data indicada no seu encabezamento.

8(1019).RECTIFICACIÓN DE ERRO MATERIAL NO ACORDO DA
X.GOBERNO LOCAL DE DATA 5/12/17 CONTIDO NO EXPEDIENTE DE
APROBACIÓN DO PROXECTO DE ACONDICIONAMENTO DE LOCAL EN NAVIA.
EXPTE. 3557/443.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data
14/09/18, asinado polo xefe do Servizo Administrativo e de Control Orzamentario, a
xefa da Área de Xestión Patrimonial e Territorial e o concelleiro delegado de
Patrimonio, que di o seguinte:
Antecedentes
I.- A Xunta de Goberno Local, en sesión de 05.12.2017, acordou entre outros asuntos:
“Aprobar o proxecto de ACONDICIONAMENTO DE LOCAL EN NAVIA COMO SALA DE
USOS MÚLTIPLES redactado pola Arquitecto D. Jesús Cordeiro Rodríguez, con data
outubro de 2016 e cun orzamento base de licitación máis IVE de CATROCENTOS TRINTA
E NOVE MIL NOVECENTOS SESENTA E UN EUROS CON CINCOENTA E NOVE
CÉNTIMOS (439.961,39 €), e un prazo de execución de 12 semanas.”
II.- Revisado o expediente detectase un erro material na denominación do proxecto. No
acordo de aprobación denomínase “acondicionamento de local en Navia como Sala de usos
múltiples” cando a denominación correcta do mesmo é “ acondicionamentod e local en
Navia como sala de lectura-biblioteca”.
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Fundamentos técnicos e xurídicos
I.- O artigo 109 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas establece que as administracións públicas poderán, así
mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio o a instancia dos interesados, os errores
materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos.
II.- A aprobación do proxecto corresponde ó órgano de contratación, a tenor do disposto no
artigo 231 da Lei 9/2017, de 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 de 26 de febreiro de 2014, que de acordo coa súa
disposición adicional 2ª.4 é a Xunta de Goberno Local.
Polo anteriormente exposto, PROPONSE á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
acordo:
Rectificar o erro no Acordo da Xunta de Goberno de data 05.12.2017, no referente á
denominación do proxecto, polo que o mesmo deberá figurar como segue:
“Aprobar o proxecto de ACONDICIONAMENTO DE LOCAL EN NAVIA COMO SALA DE
LECTURA-BIBLIOTECA redactado pola Arquitecto D. Jesús Cordeiro Rodríguez, con data
outubro de 2016 e cun orzamento base de licitación máis IVE de CATROCENTOS TRINTA
E NOVE MIL NOVECENTOS SESENTA E UN EUROS CON CINCOENTA E NOVE
CÉNTIMOS (439.961,39 €), e un prazo de execución de 12 semanas.

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

9(1020).RECTIFICACIÓN DE ERRO MATERIAL NO ACORDO DA
X.GOBERNO LOCAL DE DATA 9/04/18 CONTIDO NO EXPEDIENTE DE
APROBACIÓN DE PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA AVDA. GREGORIO
ESPINO. FASE III. EXPTE. 3632/443.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data
14/09/18, asinado polo xefe do Servizo Administrativo e de Control Orzamentario, o
xefe dos Servizos Xurídicos de Servizos Xerais e o concelleiro delegado de
Fomento, que di o seguinte:
Antecedentes
I.- A Xunta de Goberno Local, en sesión de 09.04.2018 acordou entre outros asuntos:
“Aprobar o proxecto de “Humanización da Avda. Gregorio Espino, Fase III”, redactado polo
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos D. Fernando López Mera e o Arquitecto D. José
Ignacio Buján Díaz, cun orzamento base de licitación máis IVE de UN MILLÓN
CATROCENTOS DOCE MIL UN EUROS CON NOVENTA E CATRO CÉNTIMOS

(1.412.001,94€) e data outubro de 2017, e con firma dixital de data 15/03/2018 e 19/03/2018
(doc-2_planos)”
II.- No proceso de licitación das obras obxecto do citado proxecto (expediente 75-441),
reibíronse mensaxes a través de PLACE sobre diferencias detectadas no orzamento do
proxecto.
III.- En data 12.09.2018 o Enxeñeiro de Caminos Canais e Portos municipal/ Xefe do Servizo
de Vías e Obras emite informe no que se indica que se detectaron:
1º.- Un erro material no prezo unitario en 14 unidades de obra, incluidas estas dentro do
capítulo 3 INSTALACIONES, que se relacionan no citado informe.
Na documentación do proxecto, as unidades enumeradas anteriormente conteñen prezos
unitarios erróneos que non son os empregados para o cálculo do orzamento final do
proxecto aprobado en X.G.L.
Destacar que o orzamento final recollido tanto no resumo do orzamento na Memoria do
proxecto, como o Orzamento de Execución Material e o Orzamento Base de Licitación
aprobados en X.G.L. en data 9 de abril de 2018, son correctos e polo tanto o orzamento da
licitación en marcha é correcto.
2º.- Un erro material no valor da medición da unidade ARRANQUE DE ÁRBOL dentro do
capítulo 5 JARDINERÍA. Figura no documento de Medición e Orzamento por capítulos o
valor de medición 1 ud., cando debería aparecer 2 ud. Igual que no caso anterior, destacar
que o orzamento final recollido tanto no resumo do orzamento na Memoria do proxecto,
como o Orzamento de Execución Material e o Orzamento Base de Licitación aprobados en
X.G.L. en data 9 de abril de 2018, son correctos e polo tanto o orzamento da licitación en
marcha é correcto.
Sen embargo é necesario modificar os prezos unitarios das unidades anteriormente
enumeradas no apartado 1) e a medición da unidade indicada no apartado 2), para a
adecuada tramitación do actual proceso de licitación e futura certificación en fase de obra.
Estas modificacións afectan exclusivamente aos documentos: anexo nº 14 de xustificación
de prezos, medicións, cadro de prezos nº 1, cadro de prezos nº 2 e ao desglose do
orzamento por capitulos, no referente únicamente ao capítulo 3 INSTALACIONES e capítulo
5 INSTALACIÓNS.
Se achega ao presente escrito, informe da empresa encargada da redacción do proxecto
onde explica as consideracións anteriores, así como se achega archivo coa documentación
do proxecto referente ao anexo 14, medicións, cadro de prezos nº 1, cadro de prezos nº2 e
desglose do orzamento, onde se inclue a corrección dos erros citados anteriormente. Estos
cinco documentos anexos deben substituir aos correspondentes aprobados en X.G.L. en
data 9 de abril de 2018 con número de expediente 3632-443. O resto da documentación
aprobada non se encontra afectada polo que é correcta a incluida no expediente de
referencia.
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IV.- Á vista do exposto procede rectificar os seguintes documentos do proxecto:
- anexo nº 14 de xustificación de prezos, medicións, cadro de prezos nº 1, cadro de prezos
nº 2 e desglose do orzamento por capitulos, no referente únicamente ao capítulo 3
INSTALACIONES e capítulo 5 INSTALACIÓNS.
V.- Achégase ao expediente anexo denominado “corrección unidades de obra orzamento de
Humanización da Avda. Gregorio Espino, Fase III”, redactado polo Enxeñeiro de Camiños,
Canais e Portos D. Fernando López Mera e o Arquitecto D. José Ignacio Buján Díaz asinado
en data setembro de 2018, redactores do proxecto.
Fundamentos técnicos e xurídicos
I.- O artigo 109 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas establece que as administracións públicas poderán, así
mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio o a instancia dos interesados, os errores
materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos.
II.- A aprobación do proxecto corresponde ó órgano de contratación, a tenor do disposto no
artigo 231 da Lei 9/2017, de 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 de 26 de febreiro de 2014, que de acordo coa súa
disposición adicional 2ª.4 é a Xunta de Goberno Local.
Polo anteriormente exposto, PROPONSE á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
acordo:
Aprobar o anexo “corrección unidades de obra orzamento de Humanización da Avda.
Gregorio Espino, Fase III”, redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos D.
Fernando López Mera e o Arquitecto D. José Ignacio Buján Díaz asinado en data setembro
de 2018.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
10(1021).- INTERPOSICIÓN DE RCA CONTRA A RESOLUCIÓN DA
SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE QUE DESESTIMA A PETICIÓN DO
CONCELLO DE VIGO DE INICIO DO PROCEDEMENTO PREVISTO NO ARTIGO
ÚNICO DA LEI 3/2016, DE 1 DE MARZO, DE MEDIDAS EN MATERIA DE
PROXECTOS PÚBLICOS DE URXENCIA OU EXCEPCIONAL INTERESE, PARA A
EXECUCIÓN DO PAVILLÓN DEPORTIVO NA RÚA MANUEL COMINGESMATAMÁ.EXPTE. 3562/443.

Visto o informe xurídico de data 18/09/18, dáse conta do informe-proposta do
14/09/18, asinado polo xefe do Servizo Xurídico de Servizos Xerais e o
concelleiro delegado de Fomento, que di o seguinte:

ANTECEDENTES
1. A Xunta de Goberno Local en sesión de 26 de outubro de 2017 acordou aprobar o
proxecto básico para construír un pavillón deportivo na rúa Manuel Cominges, na parroquia
de Matamá e urbanizar o resto do ámbito para adicala a espazo libre e aparcadoiro, aos
efectos de promover ante a Secretaría Xeral do Deporte da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, da Xunta de Galicia, o inicio do procedemento previsto
no artigo único da Lei 3/2016, de 1 de marzo, de Medidas en materia de proxectos públicos
de urxencia ou excepcional interese, co fin de que o Consello da Xunta de Galicia, previa a
tramitación preceptiva, acordase a aprobación do proxecto que habilitase o inicio das obras.
2. Achegado á Secretaría Xeral para o Deporte o proxecto construtivo e o “informe valorativo
municipal da excepcionalidade” do mesmo e solicitado ante esta o inicio do devandito
procedemento para a aprobación do proxecto polo Consello da Xunta de Galicia, polo
presidente de esta solicitouse do Consello Consultivo de Galicia informe sobre a posible
aplicación á citada solicitude da Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de
proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese.
3. A cuestión concreta sobre a que se solicita o informe é delimitada na petición do mesmo
nos termos que seguen:
«(...) se calquera tipo de procedemento promovido ante a Administración pública
autonómica en relación a un proxecto público que resulte desconforme co
planeamento vixente (cal é o caso dos tres casos presentados polo Concello de
Vigo), polo mero feito de selo traduce como tal un interese público que resulta
suficiente para xustificar sen mais a aplicación da Lei 3/2016, ou se pola contra, a
aplicación da devandita lei esixe un "plus" en canto a apreciación de cales son os
intereses públicos afectados que merecen o emprego deste procedemento
excepcional, que determine se a natureza do proxecto de que se trate ten a
suficiente entidade como para considerar que, unido ao seu carácter de urxencia ou
de excepcional Interese público, a súa finalidade sexa de interese público para a
Comunidade Autónoma, e polo tanto xustifíca o recurso a este especifico mecanismo
legal».
4. O informe solicitado foi emitido pola Sección de Estudos e Informes do Consello
Consultivo de Galicia con data 30 de maio de 2018.
5. Na Consideración segunda do dito informe, se di:
«que a norma citada ten que interpretarse seguindo os criterios sentados pola
xurisprudencia elaborada polo TS en relación coa interpretación dos preceptos dos
que resulta herdeiro, en concreto, o artigo 244 do Real decreto lexislativo 1/1992, de
26 de xulio, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre o réxime do solo e a
ordenación urbana (en adiante TRLRS), e o 180 do Real Decreto 1346/1976, do 9 de
abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre réxime do solo e ordenación
urbana (en adiante TRLS). No ámbito normativo galego a vía excepcional foi
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recollida, en idénticos termos, coas especialidades por razón da competencia, nos
artigos 169 da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia e 198 da Lei 9/2002,
do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia».
6. No mesmo considerando precísase que:
«A potestade da comunidade autónoma é excepcional e posúe un alcance
subsidiario ante a imposibilidade de axustar o proxecto ás normas urbanísticas, e só
cando non resulte posible conformar os actos previstos ao planeamento existente, e
o excepcional interese público esixa non só proceder por vía de urxencia -que exime
de solicitar previamente a licenza municipal- senón ademáis non respectar o
planeamento establecido, caberá apartarse deste»
7. E igulamente que:
«(...) o deber de motivar o interese xeral do proxecto non versa sobre o proxecto na
súa totalidade, senón particularmente sobre as características ou elementos deste
non acomodadas ás normas urbanísticas (...)»
8. Na súa Consideración Terceira, o informe analiza a lexitimación das Administracións
Municipais para promover a aprobación de proxectos públicos de urxencia ou de
excepcional interese e afirma que os concellos carecen de tal lexitimación, isto é, da
posibilidade de promover ante a Xunta de Galicia a aprobación de proxectos públicos de
urxencia ou de excepcional interese.
9. E isto porque, tal e como se argumenta no informe:
— O artigo único da lei comeza establecendo que os actos que promovan órganos das
administracións públicas para a aprobación de proxectos públicos de urxencia ou de
excepcional interese estarán suxeitos á intervención municipal previa e é obvio—dise no
informe— que esta intervención ten sentido cando o promotor do proxecto ó unha
administración diferente do propio concello que o "interven". O número 2 do artigo único,
segue a referirse a estas -outras- administracións, diferentes do concello que ten que
"intervir" os proxectos urxentes ou de excepcional interese público, e é palmario que teñen
que ser outras administracións por canto que un concello non pode "intervirse" a si mesmo.
— Porque a exposición de motivos da Lei e o número 4º do seu artigo único esixe a emisión
de informe preceptivo e vinculante por parte do concello e admitir a lexitimación activa dun
concello levaría ao absurdo de ter que entender que ten que informar dúas veces un mesmo
proxecto propio, unha primeira, en fase de aprobación do proxecto para a súa remisión ao
Consello da Xunta, e unha posterior, en fase de informe preceptivo e vinculante sobre o
mesmo proxecto.

— Porque carecería de sentido a previsión do número 4 do artigo único canto estipula que
"se o informe do concello é desfavorable, ... a consellería competente ditará resolución de
arquivamento do procedemento", posto que estaría contemplando un suposto no que un
concello podería informar desfavorablemente aquilo que previamente informou
favorablemente e aprobou para a súa remisión ao Consello da Xunta. Tamén sería
incoherente a previsión do número 9 do artigo único que permite ao concello acordar a
suspensión das obras cando se pretendan levar a cabo sen seguir o procedemento nel
previsto, ou sen axustarse ao proxecto aprobado, xa que estariamos perante un caso en que
un concello non respecta un proxecto por el aprobado, dirixido e executado e opta por
suspender esta execución en vez de axustarse ás previsións proxectadas.
— Porque o número 8 do artigo único prevé, para o caso de que sexan precisas, que o
concello procederá á expropiación dos terreos e á transferencia posterior da súa titularidade
ao órgano promotor, presupoñendo que en todo caso, o órgano promotor será outro
diferente do propio concello.
— Porque, en definitiva, do mesmo xeito que as administracións non poden concederse
licenzas a si mesmas, nin sancionarse a si mesmas, carece de sentido que as citadas
previsións da lei poidan aplicarse aos concellos.
— Por último e a maior abastanza, porque os plans xerais de ordenación municipal deben
formularse polos Concellos (art. 51 da Lei 2/2016, de 2 de febreiro, do solo de Galicia), que
son os titulares desta potestade (art. 64 da LSG) polo que cando un proxecto que pretenda
executarse non se axuste ao planeamento, o concello pode —e debe— promover a
modificación do PXOM, sen que sexa imprescindible para eles empregar as facultades
excepcionais previstas na Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos
públicos de urxencia ou de excepcional interese.
10. Na consideración cuarta o informe descende á consulta formulada, que enuncia nos
termos que seguen:
«se o "interese público que (sic) resulta suficiente para xustificar sen máis a
aplicación da Lei 3/2016, ou se pola contra, a aplicación da devandita lei exixe un
plus en canto a apreciación de cales son os intereses públicos afectados que
merecen o emprego deste procedemento excepcional"».
11. Á cuestión arriba enunciada a resposta o informe sinalando que, de acordo coa
xurisprudencia do TS, debe resultar clara e inequívoca a imposibilidade de atender as
necesidades que se perseguen satisfacer cos proxectos de que se trate con outras
solucións alternativas que non supoñan quebranto da legalidade urbanística de aplicación e
que, como facultade excepcional que recoñece o articulo axuizado non é irrazoable esperar
un maior rigor e intensidade na xustificación do exercicio desta potestade.
12. Canto as razóns de urxencia ou excepcional interese público que xustifican o exercicio
da potestade de que tratamos, a Consideración Quinta do informe recolle a doutrina sobre
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as mesmas, a necesidade dun especial rigor na súa xustificación e sinala que non
corresponde ao Consello Consultivo de Galicia, como órgano de asesoramento xurídico que
é, realizar xuízos de valor sobre a concorrencia das mesmas.
13. Á vista deste informe do Consello Consultivo de Galicia, a secretaria xeral para o
deporte, o pasado 11 de xullo, resolveu desestimar a petición do Concello de Vigo de iniciar
o procedemento previsto no artigo único da Lei 3/2016, de 1 de marzo 30.05.2018, para a
execución do proxecto "Pavillón deportivo na rúa Manuel Cominges, na parroquia de
Matamá", por considerar que o Concello de Vigo non ostenta lexitimación para instar a súa
tramitación pola dita vía e, por outra banda, porque neste proxecto, como no de obras de
reforma do Complexo de Atletismo de Balaídos, non está motivado que a disconformidade
co planeamento existente sexa razón suficiente para a súa aplicación, debendo executarse
mediante os mecanismos previstos na "Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia" —
tramitación dunha modificación puntual do Plan Xeral vixente— ou, alternativamente,
mediante o procedemento especial contemplado na Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas
fiscais, administrativas e de ordenación, Título LV —Medidas provisionais de ordenación
urbanística— para aqueles concellos con instrumentos de planificación urbanística anulados
o suspendidos total o parcialmente por sentenzas firmes.
14. Solicitado deste Servizo Xuridico da Área de Fomento a emisión de informe xurídico
sobre la pertinencia de interponer contra a devandita resolución da secretaria xeral para o
deporte recurso contencioso-administrativo, emítese o seguinte
INFORME PROPOSTA
Primeiro.- Dúas cuestións presenta a resolución da secretaria xeral para o deporte, do
pasado 11 de xullo, arriba referida e o informe do Consello Consultivo, de 30 de maio de
2018, que lle serve de fundamento: dunha parte, a lexitimación das Administracións
municipais para promover a aprobación de proxectos públicos de urxencia ou excepcional
interese; doutra, a motivación da urxencia e o excepcional interese do proxecto "Pavillón
deportivo na rúa Manuel Cominges, na parroquia de Matamá" que a secretaria xeral para o
deporte nega na súa resolución.
Segundo.- Canto á primeira cuestión das arriba sinaladas —a lexitimación das
Administracións municipais para promover a aprobación de proxectos públicos de urxencia
ou excepcional interese— en modo algún podemos compartir a tese do Consello Consultivo
de Galicia que, no seu informe de 30 de maio de 2018, nega aos concellos e ao concello no
que se pretende executar o proxecto tal lexitimación, pois, a pesar de facer referencia o
Consello Consultivo de Galicia, no seu informe, aos preceptos do Real Decreto 1346/1976,
do 9 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre réxime do solo e
ordenación urbana; do Real decreto lexislativo 1/1992, de 26 de xulio, polo que se aproba o
texto refundido da Lei sobre o réxime do solo e a ordenación urbana; do da Lei 1/1997, do
24 de marzo, do solo de Galicia; e do da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, dos que é herdeiro, o Consello consultivo
de Galicia non analiza estes artigos desde a perspectiva da cuestión de cales son os

suxeitos lexitimados para promover o exercicio desta facultade excepcional, facendo
descansar a negación da lexitimación municipal para promover a aprobación de proxectos
públicos de urxencia ou excepcional interese ao abeiro da Lei 3/2016 en argumentes
carentes de consistencia.
Terceiro.- O artigo 3 do Código Civil dispón que: «1. Las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas».
Pois ben, á hora de dilucidar se as Administracións municipais están lexitimadas ou non
para para promover a aprobación de proxectos públicos de urxencia ou excepcional interese
ao abeiro da Lei 3/2016, de 1 de marzo, consideramos necesario, en primeiro lugar,
examinar os antecedentes históricos e lexislativos do precepto e, daquela, examinar a
evolución do precepto que nos ocupa a partires do Real Decreto 1346/1976, do 9 de abril,
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana, que
é a norma que incorpora por primeira vez esta posibilidade.
Así, o artigo 180 do Real Decreto 1346/1976, do 9 de abril, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana, dispón que:
«Uno. Los actos relacionados en el artículo ciento setenta y ocho que se promuevan
por Órganos del Estado o Entidades de derecho público que administren bienes
estatales estarán igualmente sujetos a licencia municipal.
Dos. Cuando razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan, el Ministro
competente por razón de la materia podrá acordar la remisión al Ayuntamiento
correspondiente del proyecto de que se trate, para que en el plazo de un mes
notifique la conformidad o disconformidad del mismo con el planeamiento urbanístico
en vigor.
En caso de disconformidad, el expediente se remitirá por el Departamento interesado
al Ministro de la Vivienda, quien lo elevará al Consejo de Ministros, previo informe de
la Comisión Central de Urbanismo. El Consejo de Ministros decidirá si procede
ejecutar el proyecto, y en este caso ordenará la iniciación del procedimiento de
modificación o revisión del planeamiento, conforme a la tramitación establecida en
esta Ley.
Tres. El Ayuntamiento podrá, en todo caso, acordar la suspensión de las obras a que
se refiere el número uno de este artículo cuando se pretendiese llevar a cabo en
ausencia o en contradicción con la notificación de conformidad con el planeamiento
que se establece en el número anterior, comunicando dicha suspensión al Órgano
redactor del proyecto y al Ministro de la Vivienda, a los efectos prevenidos en el
mismo.
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Se exceptúan de esta facultad las obras que afecten directamente a la defensa
nacional, para cuya suspensión deberá mediar acuerdo del Consejo de Ministros
previa propuesta del Ministro de la Vivienda a solicitud del Ayuntamiento competente
e informe del Ministerio militar afectado o Alto Estado Mayor, caso de afectar a más
de un Ministerio militar».
E o artigo 244 do Real decreto lexislativo 1/1992, de 26 de xullo, polo que se aprobou o
texto refundido da Lei sobre o réxime do solo e a ordenación urbana, que:
«1. Los actos relacionados en el artículo 242 que se promuevan por órganos de las
Administraciones públicas o Entidades de derecho público que administren bienes de
aquéllas, estarán igualmente sujetos a licencia municipal, si así se requiere por la
legislación aplicable.
2. Cuando razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan, el Ministro
competente por razón de la materia podrá acordar la remisión al Ayuntamiento
correspondiente del proyecto de que se trate, para que en el plazo de un mes
notifique la conformidad o disconformidad del mismo con el planeamiento urbanístico
en vigor.
En caso de disconformidad, el expediente se remitirá por el Departamento interesado
al Ministro de Obras Públicas y Transportes, quien lo elevará al Consejo de Ministros,
previo informe sucesivo del órgano competente de la Comunidad Autónoma, que se
deberá emitir en el plazo de un mes, y de la Comisión Central del Territorio y
Urbanismo.
El Consejo de Ministros decidirá si procede ejecutar el proyecto, y en este caso,
ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento,
conforme a la tramitación establecida en la legislación urbanística.
3. El Ayuntamiento podrá en todo caso acordar la suspensión de las obras a que se
refiere el número 1 de este artículo cuando se pretendiesen llevar a cabo en
ausencia o en contradicción con la notificación, de conformidad con el planeamiento
y antes de la decisión de ejecutar la obra adoptada por el Consejo de Ministros,
comunicando dicha suspensión al órgano redactor del proyecto y al Ministro de
Obras Públicas y Transportes, a los efectos prevenidos en el mismo.
4. Se exceptúan de esta facultad las obras que afecten directamente a la defensa
nacional, para cuya suspensión deberá mediar acuerdo del Consejo de Ministros,
previa propuesta del Ministro de Obras Públicas y Transportes, a solicitud del
Ayuntamiento competente e informe del Ministerio de Defensa.
5. El régimen establecido en los números 2 y 3 de este artículo será de aplicación a
las Comunidades Autónomas, con intervención de los órganos correspondientes de
las mismas.

Este último precepto, no que aquí importa, non introduce outra modificación respecto do
anterior que a da ampliar ás Comunidades Autónomas a facultade de aprobar e dispoñer, en
casos de urxencia ou excepcional interese público, a execución de proxectos disconformes
co planeamento de aplicación, nos que concurran as ditas circunstancias, e a de aclarar que
a facultade municipal de suspender as obras de execución de tales proxectos procede nos
casos en que estas se inicien antes da decisión do Consello de Ministros de executar a
obra; precisión esta que non figuraba no artigo 180 do RD 1346/1976, de 9 de abril.
A sentenza 61/1997, de 20 de marzo de 1997, do Tribunal Constitucional, en aplicación da
doutrina da STC 118/1996, sobre a supletoriedade, declarou nulos os apartados 1 e 5 do
artigo 244 do Real Decreto Lexislativo 1/1992, de 26 de xullo, aos que a dita norma atribuía
carácter supletorio, nos que se atribuía ás comunidades autónomas a facultade dispoñer,
por razóns de urxencia ou excepcional interese público, a execución de proxectos contrarios
ao planeamento de aplicación e ordenar o inicio do procedemento de modificación ou
revisión de planeamento, para contemplar neste o proxecto a executar.
Porén, a Lei 1/1997, do 24 de marzo de 1997, do solo de Galicia, aprobada catro días
despois da referida sentenza do Tribunal Constitucional, xa incorporaba no seu articulado
esta posibilidade para a Comunidade Autónoma de Galicia, cuxo artigo 169 dispoñía, no que
agora interesa, que:
«2. Cando razóns de urxencia ou excepcional interese público o esixan, o conselleiro
competente por razón da materia poderá acordar a remisión ao Concello
correspondente do proxecto de que se trate, para que no prazo dun mes notifique a
conformidade ou disconformidade do mesmo co planeamento urbanístico en vigor.
En caso de disconformidade, o expediente será remitido pola Consellería interesada
ao conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, quen o elevará ao
Consello da Xunta, previo informe da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. O
Consello da Xunta decidirá se procede executar o proxecto e, no seu caso, ordenará
a iniciación do procedemento de modificación ou revisión do planeamento, conforme
á tramitación establecida na presente Ley.
3. O Concello poderá, en todo caso, acordar a suspensión das obras a que se refire
o número 1 deste artigo cando se pretendesen levar a cabo en ausencia ou
contradición coa notificación de conformidade co planeamiento e antes da decisión
de executar a obra adoptada polo Consello da Xunta, e comunicará dita suspensión
ao órgano redactor do proxecto e ao conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas
e Vivienda, aos efectos previstos no mesmo.
4. O mesmo réxime será de aplicación á Administración do Estado, con intervención
dos seus correspondentes órganos competentes».
O precepto atribuía tamén a utilización desta posibilidade á Administración do Estado, aínda
que este estaba xa habilitado para tal exercicio en virtude do artigo 244, apartados 2, 3 e 4
do Real decreto lexislativo 1/1992, de 26 de xullo; artigo que o TC declarou conforme á
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Constitución e cuya vigencia respectó a disposición derogatoria única da Lei 6/1998, de 13
de abril, sobre réxime do solo e valoracións, que derogó o Real decreto lexislativo 1/1992,
de 26 de xullo, deixando subsistentes determinados artigos entre os que figuran os
apartados citados do artigo 244 do texto derogado.
Este precepto pasou, sen outra modificación que a de substituir a expresión “conselleiro de
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda” por “conselleiro competente en materia de
urbanismo e ordenación do territorio”, á Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.
Pola súa parte, o Estado reservouse a mesma facultade nas sucesivas leis estatais
reguladoras das condicións básicas garantes da igualdade no exercicio dos dereitos e
deberes constitucionais relacionados co solo en todo o territorio estatal: o Real Decreto
Lexislativo 2/2008, de 20 de xuño, polo que se aprobou o texto refundido da Lei do Solo e o
Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aprobou o vixente texto
refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana, que nas súas disposicións adicionais
décimas atribúen á Administración Xeral do Estado e aos seus organismos públicos a
facultade que nos ocupa en términos practicamente idénticos aos do artigo 244 do Real
Decreto Lexislativo 1/1992, de 26 de xullo, sen outra modificación que a de esixir informe do
órgano competente da comunidade autónoma, que se deberá emitir en el prazo de un mes,
no expediente que, en caso de disconformidade do proxecto coa ordenación urbanística de
aplicación, se remita ao Consello de Ministros para decidir se procede executar o proxecto,
e ordenar a iniciación do procedemento de alteración da ordenación urbanística que
proceda.
Cuarta.- Así as cousas, o Estado, en virtude da norma contida na disposición adicional
décima do Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, conta con habilitación
normativa para dispoñer a inmediata execución de proxectos disconformes coa ordenación
urbanística de aplicación, cando concurran razóns de urxencia ou excepcional interese
público, sen esperar a alteración do planeamento disconforme e para ordenar a iniciación do
procedemento de alteración deste para adecualo ao proxecto a executar.
E con igual facultade, e en termos practicamente idénticos aos do Estado, contaba a
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia ata a entrada en vigor da Lei 2/2016,
de 10 de febreiro, do solo de Galicia, que tivo lugar o 19 de marzo de 2016.
Baixo as normas arriba referidas era recorrente na doutrina urbanística, ao examinar estes
preceptos, a cuestión do porqué o Estado e a Comunidade Autónoma poden dispoñer a
execución inmediata de proxectos disconformes co planeamento de aplicación, nos que
concorran razóns de urxencia ou excepcional interese público, cuxa satisfacción lles
corresponde, así como ordenar a iniciación do procedemento para a alteración do
planeamento disconforme e os concellos non podían promover, nas mesmas circunstancias
de urxencia ou excepcional interese público municipal e coa autorización da Comunidade
Autónoma a execución inmediata do proxecto e iniciar o pertinente procedemento de
alteración do planeamento disconforme.

Porque —advírtase— a facultade que nos ocupa consiste fundamentalmente, en presencia
das razóns que a xustifican, na facultade do Estado e da Comunidade Autónoma de
dispoñer a execución inmediata do proxecto disconforme e so, en segundo termo, e como
corolario, na facultade de ordenar a iniciación do procedemento de alteración do
planeamento disconforme para adecualo ao proxecto a executar.
Pois ben, a esta cuestión da adecuada resposta o artigo único da lei 3/2016, de 1 de marzo,
de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou excepcional interese, segundo
imos ver de seguido.
Quinto.Dicíamos máis arriba que a Comunidade Autónoma de Galicia contaba coa
facultade de que tratamos en termos practicamente idénticos aos do Estado, ata a entrada
en vigor da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, que tivo lugar o 19 de marzo de
2016 porque no artigo 147 da vixente Lei, sobre «Actos promovidos polas administracións
públicas» desaparece a previsión da facultade que nos ocupa, que no anterior artigo 198 —
Actos promovidos polas administracións públicas— da Lei 9/2002, se contiña nos seus
parágrafos 2, 3 e 4.
Tal omisión lonxe de ter a súa orixe nun descoido do lexislador autonómico obedece ao
propósito deste de facer obxecto a facultade de que tratamos dunha regulación específica,
separada e máis acabada; regulación específica que é obxecto da Lei 3/2016, que empezou
a rexer ao día seguinte da entrada en vigor da Lei 2/2016, do 10 de febreiro e que —tal e
como se recolle na exposición de motivos da Lei— parte do recoñecemento da existencia de
proxectos de especial urxencia ou excepcional interese público que deben ser impulsados e
da necesidade de garantir a seguridade xurídica de todos os operadores do sector
mediante un procedemento áxil e eficaz que faga posible conciliar todos os intereses
implicados; procedemento que detalle os pasos a seguir nestes casos e incorpore, ademais,
o inicio do procedemento de modificación da ordenación urbanística correspondente de xeito
simultáneo á aprobación do proxecto declarado urxente ou de excepcional interese público
polo Consello da Xunta.
Merece subliñar aquí a referencia que a exposición de motivos da Lei 3/2016, do 1 de
marzo, fai —en xustificación da regulación que incorpora— aos mais recentes
pronunciamentos xudiciais firmes de declaración de nulidade de planeamentos urbanísticos,
como é o de Vigo, aprobado definitivamente por sendas ordes da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes, de 16 de maio de 2008 e 13 de xullo de 2009 e
declarado nulo por sentenza do Tribunal Supremo, de 10 de novembro de 2015, ditada no
recurso de casación núm. 1658/2015.
A exposición de motivos enfatiza que a oportunidade da regulación que a Lei 3/2016
incorpora «revélase se cabe de xeito máis evidente tras os máis recentes pronunciamentos
xudiciais firmes de declaración de nulidade de planeamentos urbanísticos. Tales
pronunciamentos, e a consecuente reviviscencia dos plans de ordenación urbana
inmediatamente anteriores no tempo, traen consigo a existencia dun modelo de cidade non
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coincidente en numerosos casos co planeamento en vigor, amosando a necesidade de dar
resposta rápida e eficaz a aqueles proxectos que non poden ser paralizados no tempo ata a
aprobación dun novo plan, polas consecuencias que tal paralización implicaría no benestar
do conxunto da cidadanía galega e no crecemento social e económico da nosa
Comunidade».
Deste xeito, a norma que axuizamos obedece, tamén, e modúlase en atención ao propósito
de dar resposta rápida e eficaz a aqueles proxectos que non poden ser paralizados no
tempo ata a aprobación dun novo plan, cando o proxecto en cuestión figura previsto nun
planeamento urbanístico anulado e non no planeamento que revive.
E así, e dando tamén resposta a cuestión doutrinal arriba a puntada, a Lei 3/2016, do 1 de
marzo, superando o cinguimento da utilización da facultade que nos ocupa á Comunidade
Autónoma de Galicia e á Administración do Estado, no apartado 2 do seu artigo único,
establece que:
«2. Malia o establecido no punto anterior, os proxectos promovidos por órganos das
administracións públicas ou de dereito público que sexan desconformes co
planeamento urbanístico aplicable poderán executarse se se aprecian razóns de
urxencia ou excepcional interese público de acordo co previsto neste artigo. Sen
prexuízo do disposto na lexislación estatal aplicable en canto aos actos promovidos
pola Administración xeral do Estado e das súas entidades de dereito público, a
Administración da Comunidade Autónoma será competente para apreciar as razóns
expresadas respecto dos proxectos promovidos por calquera dos suxeitos indicados,
cando as súas finalidades se consideren de interese público para a Comunidade
Autónoma por estaren vinculadas a materias da súa competencia.
3. Para os efectos do indicado no punto anterior, o órgano promotor dará traslado do
proxecto á consellaría competente por razón da materia (...)».
Así, mentres o artigo 198.2 da Lei 9/2002 se refería a actos promovidos pola comunidade
Autónoma de Galicia, sobre cuxa conformidade ao planeamento a Xunta de Galicia
solicitaba informe do Concello concernido e no caso de disconformidad remitía o proxecto
ao conselleiro competente para seguir o procedemento arriba visto, a Lei 3/2016 se refire a
proxectos promovidos por órganos das administracións públicas ou de dereito público que
sexan disconformes co planeamento urbanístico aplicable, esto é, se refire a proxectos
promovidos por calquera administración publica, distinta da do Estado, respecto dos cales,
coñecida xa a súa disconformidade co planeamento, solicítase da Xunta de Galicia, pola
urxencia ou excepcional interese público do proxecto, a aprobación da súa execución, que
habilitara ao órgano da Administración Publica promovente para o inicio das obras
correspondentes, e disporá a iniciación do procedemento de alteración do planeamento
correspondente.
A interpretación de cales sexan estes órganos das administracións públicas que poden
promover a aprobación dos proxectos que nos ocupan pasa necesariamente por acudir ao
artículo 2.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Rexime Xurídico do Sector Publico, de

acordo co cal: «3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades
que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de
derecho público previstos en la letra a) del apartado 2», esto é « Cualesquiera organismos
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones
Públicas».
A interpretación literal do precepto axuizado, a que remite o Código civil no seu artigo 3,
conduce necesariamente a interpretar que as Administracións públicas ás que se refire o
artigo único da Lei 3/2016, son todas as sinalas no precepto que vimos de transcribir —
excepción feita da do Estado como de seguido veremos— e, daquela —e sobre todo— os
concellos, pois non cabe esquecer que, precisamente, unha das finalidades da Lei 3/2016 é,
tal como enfatiza a súa exposición de motivos, «a necesidade de dar unha resposta eficaz»,
nos supostos de declaración xudicial de nulidade do planeamento, «a aqueles proxectos que
non poden ser paralizados no tempo ata a aprobación dun novo plan, polas consecuencias
que tal paralización implicaría no benestar do conxunto da cidadanía galega e no
crecemento social e económico da nosa Comunidade»; sendo os concellos os principais
actores concernidos nestes supostos .
Excluíamos máis arriba das administracións públicas as que a Lei 3/2015 lexitima para
promover a aprobación dos proxectos que nos ocupan á Administración do Estado, porque a
habilitación do Estado para tal fin resulta da disposición adicional décima do Real Decreto
Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro e porque na propia Lei 3/2016 se precisa, dunha parte,
que a habilitación que esta norma incorpora o é «Sen prexuízo do disposto na lexislación
estatal aplicable en canto aos actos promovidos pola Administración xeral do Estado e das
súas entidades de dereito público» e, doutra, porque o apartado 10 do mesmo artigo único
sinala que «O procedemento previsto neste artigo tamén poderá ser aplicable para os casos
nos que, de acordo coa lexislación estatal, fora declarada polos órganos competentes da
Administración xeral do Estado a urxencia ou o excepcional interese público dos actos
promovidos por órganos ou entidades dependentes dela, en canto ás obras ou actuacións
que, de ser o caso, e de acordo co que se conveña cos órganos ou entidades promoventes,
sexan da competencia autonómica e necesarias para completar a plena funcionalidade das
actuacións previstas polo Estado», isto é o dito parágrafo sinala a aplicación do
procedemento da lei 3/2016 as obras disconformes co planeamento, de competencia da
comunidade autónoma e complementarias das declaradas urxentes ou de excepcional
interese público polo Estado, non aos proxectos do Estado nos que concorran as ditas
circunstancias.
Sexto.- Daquela, están lexitimados para promover ante a Xunta de Galicia o procedemento
para a aprobación de proxectos nos que concorran razóns de urxencias ou especial interese
tanto a propia Xunta de Galicia e os organismos públicos e entidades de dereito público
vinculados ou dependentes desta como as entidades que integran a Administración local e
os organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou dependentes daquelas,
sen que empezan tal afirmación os argumentos que se aducen no informe do Consello
Consultivo de Galicia de 30 de maio de 2018, porque:
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— En primeiro lugar debe recordarse que o artigo único da Lei 3/2016, do 1 de marzo, de
medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou excepcional interese, como lei que
é, é unha norma de carácter xeral cuxo ámbito subxectivo abarca non so a administración
da Comunidade Autónoma de Galicia senón tamén ás entidades que integran a
Administración Local de Galicia, ás que se refiren os artigos 1 e 2 da Lei 5/1997, do 22 de
xullo, de Administración Local de Galicia, isto é «A Comunidade Autónoma de Galicia se
organiza en municipios e provincias, que ostentan a condición de Entidades Locais
territoriais, ás que se lles garante a autonomía para a xestión dos seus respectivos
intereses» (Artido 1.1 LALG); «Gozan da condición de Entidades Locais non territoriais as
áreas metropolitanas, as mancomunidades de municipios, os consorcios locais e as
Entidades Locais menores» (artigo 2 LALG).
E como norma dirixida a unha pluralidade de destinatarios con moi distintas competencias, a
Lei 3/2016, limítase, como sinala a súa exposición de motivos, a incorporar «os pasos que
hai que seguir nestes casos, ordenando ademais o inicio do procedemento de modificación
da ordenación urbanística», sen necesidade de entrar na inclusión ou na exclusión de
determinados pasos ou trámites para determinadas administracións públicas, sinaladamente
os concellos, pola súa obviedade, ao resultar estes da interpretación sistemática do
precepto.
— Porque se ben é certo que o apartado primeiro da Lei 3/2016 refírese a administración
públicas distintas do concello en cuxo termo municipal se pretenda executar o acto suxeito a
intervención municipal previa, iso non exclúe que quen promova o acto necesitado de
intervención previa sexa outra entidade da administración local e incluso outro concello, que,
en virtude de título habilitante suficiente pretenda executar no termo municipal doutro
concello un acto suxeito a tal intervención previa (verbi gratia, a execución de acueducto
para abastecemento do municipio sobre o termo municipal limítrofe).
— Porque non é certo que os concellos non se interveñan a se mesmos: os concellos como
calquera persoa fisica ou xurídica, sexa pública ou privada, teñen que actuar con pleno
sometemento a Lei e ao Dereito, polo que a intervención da legalidade da actuación dos
concellos é constante e, no que aquí interesa e no que á intervención da legalidade dos
proxectos se refire, tal intervención se produce no memento da aprobación ou rexeitamento
do proxecto. Así o dispón o artigo 147.2 da vixente Lei do solo de Galicia: «As obras
publicas municipais entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto,
previa acreditación no expediente do cumprimento da lexislación urbanística e sectorial, así
como do planeamento en vigor».
— Adúcese no informe do Consello Consultivo que a exposición de motivos da Lei e o
número 4º do seu artigo único esixe a emisión de informe preceptivo e vinculante por parte
do concello e admitir a lexitimación activa do concello en cuxo termo municipal se pretende
executar o porxecto levaría ao absurdo de ter que entender que o concello ten que informar
dúas veces un mesmo proxecto propio, unha primeira, en fase de aprobación do proxecto

para a súa remisión ao Consello da Xunta, e unha posterior, en fase de informe preceptivo e
vinculante sobre o mesmo proxecto.
En modo algún cabe admitir tal argumento: os concellos poden promover a aprobación dun
proxecto, non obstante a súa contradición co planeamento de aplicación, sobre a base da
inicial consideración da concorrencia nel de razóns de urxencia ou excepcional interese,
pero tal inicial consideración esta necesitada, por imperativo da Lei 3/2016, dun trámite de
información pública, tras o cal e á vista do seu resultado o concello deberá emitir informe
sobre a ponderación dos interes locais afectados e neste momento e tras o tramite de
información pública pode desistir da súa execución. Soster que é absurdo este segundo
informe é tanto como soster a predeterminación da decisión de emitir informe favorable non
obstante o resultado do trámite da información pública; predeterminación da decisión
absolutamente proscrita pola xurisprudencia do Tribunal Supremo con ocasión do
axuizamento do alcance das obrigas derivadas dos convenios urbanísticos de planeamento
en relación co resultado da información pública a que necesariamente deben someterse
estes.
En definitiva sexa a Comunidade Autónoma ou unha entidade dela dependente, sexa unha
administración provincial, unha administración municipal, unha mancomunidade, unha
entidade local menor, ou un consorcio local ou calquera outra entidade de dereito público a
que promova a aprobación dun proxecto dos que tratamos, é necesario un tramite de
información pública durante un prazo de 20 días e, tras este trámite, un informe do concello
concernido, aínda que sexa este mesmo concello o que teña promovido a aprobación do
proxecto, pois noutro caso incorreríase en violación da prohibición de predeterminación da
decisión tras o necesario trámite de información pública.
— Adúcese tamén no informe do Consello Consultivo que o número 8 do artigo único prevé,
para o caso de que sexan precisas, que o concello procederá á expropiación dos terreos e á
transferencia posterior da súa titularidade ao órgano promotor, presupoñendo que en todo
caso, o órgano promotor será outro diferente do propio concello.
O argumento carece de consistencia. O que o precepto presupón é que outras
administracións públicas ou entidades de derito público, distintas do concello en cuxo termo
municipal se pretende executar o proxecto, poden promover o procedemento que nos ocupa
e solo nestes casos será de aplicación a transferencia a que se refire o precepto. Se quen
promove a aprobación do proxecto é o propio concello en cuxo termo se pretende executar
o proxecto, actuará este como expropiante e como beneficiario da expropiación.
— Arguméntase igualmente no informe do Consello Consultivo de Galicia que do mesmo
xeito que as administracións non poden concederse licenzas a si mesmas, nin sancionarse
a si mesmas, carece de sentido que as citadas previsións da lei poidan aplicarse aos
concellos.
Tampouco este argumento resulta consistente: as licencias, sen entrar noutras
consideracións, son actos administrativos de autorización e, tal e como vai arriba dito, o
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acordo de aprobación das obras públicas municipais equivale á licencia para a súa
execución que se outorga aos administrados.
Polo demais, tal argumento non se compadece coa finalidade enfatizada na exposición de
motivos da Lei 3/2016, de dar resposta rápida e eficaz, no caso de declaración de nulidade
do planeamento, a aqueles proxectos que non poden ser paralizados no tempo ata a
aprobación dun novo plan, polas consecuencias que tal paralización implicaría no benestar
do conxunto da cidadanía galega e no crecemento social e económico da nosa
Comunidade, sendo así que os principais actores concernidos por tal suposto son
precisamente os concellos cuxo planeamento foi declarado nulo.
— Alégase, por último e a maior abastanza, que os plans xerais de ordenación municipal
deben formularse polos Concellos que son os titulares desta potestade, polo que cando un
proxecto que pretenda executarse non se axuste ao planeamento, o concello pode —e debe
— promover a modificación do PXOM, sen que sexa imprescindible para eles empregar as
facultades excepcionais previstas na Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de
proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese.
Tal argumento esquece que a potestade que nos ocupa consiste principalmente, na
facultade das Administracións públicas de dispoñer en presencia das razóns que a
xustifican, a execución inmediata do proxecto disconforme e so, en segundo termo, e como
corolario, na facultade de ordenar a iniciación do procedemento de alteración do
planeamento disconforme. Se así non fora tanto o artigo 180 do Real Decreto 1346/1976, do
9 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre réxime do solo e ordenación
urbana, como os preceptos das normas posteriores arriba examinadas se terían limitado a
atribuir a Administración do Estado e a da Comunidade Autónoma de Galicia a simple
facultade de ordenar a alteración do planeamento para permitir a obra, pero non a de
dispoñer a execución inmediata do proxecto.
Sétimo.- Canto a segunda cuestión —a motivación da urxencia e o excepcional interese do
proxecto "Pavillón deportivo na rúa Manuel Cominges, na parroquia de Matamá" que a
secretaria xeral para o deporte nega na súa resolución— cómpre informar que o Consello
Consultivo de Galicia, no seu repetido informe, limítase a expoñer os criterios que procede
tomar en consideración para apreciar a concorrencia das razóns que xustifican a utilización
desta potestade, sen pronunciarse sobre se os mesmos concorren ou non no proxecto do
pavillón deportivo na rúa Manuel Cominges de Matamá, tanto por que non lle corrresponde
emitir tal xuízo, ao ser o Consello Consultivo un órgano de asesoramento xurídico, como
porque non constan no expediente sometido a informe os proxectos a executar nin as
memorias e os informes xustificativos dos mesmos.
É o caso que a resolución da secretaria xeral para o deporte de 11 de xullo de 2018 se limita
a afirmación apodíctica de que «non está motivado que a disconformidade co planeamento
existente sexa razón suficiente para a súa aplicación» (da Lei 3/2016, de 1 de marzo), sen
xustificación algunha de porqué o proxecto non cumpre co canon de excepcionalidade do
proxecto, sendo así que no informe valorativo municipal da excepcionalidade da execución

do proxecto consta unha amplia e suficientemente xustificación da mesma. A falta tal
xustificación ocasiona a indefensión do Concello de Vigo neste punto e a anulabilidade da
resolcuión.
Oitavo.- Por todo o exposto considerase que tanto a resolución da secretaria xeral para o
deporte da Xunta de Galicia, de 11 de xullo de 2018, como o informe do Consello Consultivo
de Galicia, de 30 de maio de 2018, que lle serve de fundamento, non se axustan a dereito,
polo que se propón a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, a adopción do seguinte
ACORDO
Interpoñer recurso contencioso-administrativo contra a resolución da secretaria xeral para o
deporte da Xunta de Galicia, de 11 de xullo de 2018, ditada con fundamento no informe do
Consello Consultivo de Galicia, de 30 de maio de 2018, CCG 142/2018, pola que se
desestima a petición do Concello de Vigo de inicio do procedemento previsto no artigo único
da lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou
excepcional interese para a execución do pavillón deportivo na rúa Manuel Cominges, en
Matamá.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
11(1022).- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE PROXECTOS E CUSTOS
ASOCIADOS AOS MESMOS PARA O PROXECTO DE “MALLADO DA REDE DE
ABASTECEMENTO DO CONCELLO”. EXPTE. 5439/440.
Visto o informe de fiscalización do 18/09/18, dáse conta do informe-proposta do
14/09/18, asinado pola técnica de xestión, o xefe do Servizo Administrativo e de
Control Orzamentario, o xefe do Servizo Xurídico da Área de Servizos Xerais e o
concelleiro delegado de Fomento, que di o seguinte:
Antecedentes
I.- A Xunta de Goberno Local, en sesión de 21 de novembro de 2011, acordou aprobar a
prórroga da concesión administrativa para a xestión integral do servizo de abastecemento e
saneamento de augas de Vigo, outorgada a Aqualia FCC-Vigo UTE, en virtude do acordo
plenario de 25 de outubro de 1990, por un período de cinco anos, a partir do día seguinte ao
do vencemento do contrato; acordo, cuxo apartado terceiro, no epígrafe «Outros
investimentos», contempla a obriga da concesionaria de levar a cabo, na contía e prazos
que no mesmo se sinalan, aquelas actuacións que se consideren de urxencia e execución
inaprazable pola Xunta de Goberno Local, previo informe dos servizos técnicos municipais.
II.- Con data 8 de marzo de 2013, a Xunta de Goberno Local acordou prestar aprobación á
ordenación do procedemento a seguir nas obras arriba referidas, que se incluirían no Plan
de Investimentos da Concesión da Xestión Integral do Servizo Público de Abastecemento e
Saneamento de Augas de Vigo, así como os gastos repercutibles ao Concello;
procedemento e gastos repercutibles que se especifican na parte expositiva do mesmo
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acordo e dos que se deu conta á concesionaria Aqualia FCC-Vigo UTE, para a súa
observancia e estrito cumprimento.
En sesión de 22 de marzo de 2013, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo aprobou
o cadro de prezos das unidades de obra que rexerán nas obras de inversión da dita
concesionaria.
III.Con datas 2 e 3 de abril de 2018 os enxeñeiros municipais, D. Xacobe Paz Salgado
e D. Jerónimo Centrón Castaños emitiron informe sobre a necesidade de iniciar a actuación
de mallado da rede de abastecemento do Concello; informe á vista do cal o Concelleiro
Delegado da Área de Fomento, por medio de Orde de Servizo de data 4 de abril de 2018,
resolveu iniciar o procedemento para o encargo da redacción do correspondente proxecto
de obras, que deu lugar á resolución da Xunta de Goberno Local de data 09 de abril de
2018, na que se acordou encomendar á Entidade Concesionaria Aqualia a redacción do
proxecto técnico das obras de “MALLADO DA REDE DE ABASTECEMENTO DO
CONCELLO.”
IV.- Con data 5 de setembro de 2018, Aqualia-FCC Vigo UTE” (en adiante a concesionaria)
presentou o proxecto técnico das obras de “MALLADO DA REDE DE ABASTECEMENTO
DO CONCELLO.”, redactado polo Enxeñeiro Industrial D. Daniel Prieto Renda, colexiado nº
1.682 e o detalle dos custos asociados ao referido proxecto (redacción do proxecto,
asistencia técnica e coordinación de seguridade e saúde).
V.- Con data 13 de setembro de 2018, a concesionaria -tras detectar determinados erros no
proxecto orixinal-, presentou novamente o proxecto redactado polo Enxeñeiro Industrial D.
Daniel Prieto Renda, colexiado nº 1.682, cun presuposto de un millón corenta e sete mil
cento trinta e tres euros con corenta e un céntimos (1.047.133,41 euros), IVE excluído e un
prazo de execución de DEZ MESES (10) MESES. O proxecto consta de memoria, planos,
prego de prescricións técnicas e orzamento.
VI.- Con esta mesma data a Concesionaria presentou o novo detalle dos custos asociados
ao referido proxecto (redacción do proxecto, asistencia técnica e coordinación de seguridade
e saúde) por un importe de 43.953,23 euros, IVE excluído, que foron informados
favorablemente, en data 14 de setembro de 2018, polos Enxeñeiros de Camiños, Canais e
Portos, D. Xacobe Paz Salgado e D. Jerónimo Centrón Castaños.
VII.- As actuacións obxecto do proxecto consisten en realizar actuacións de mallado da rede
de abastecemento en treitos da rede onde esta presenta unha configuración ramificada ou
non se atopa debidamente interconectada. Unha vez efectuadas as redes e as conexións
procederase á pavimentación da calzada que resulte afectada polas obras.
VIII.- De conformidade co disposto no artigo 235 da 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, cando o presuposto base de licitación do contrato de obras é superior a
500.000 euros é preceptivo o informe da oficina de supervisión de proxectos con carácter
previo a aprobación do proxecto.

IX.- O Xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos, Inspección Técnica de Obras e
Asistencia Municipal, con data 14 de setembro de 2018, informa favorablemente ao proxecto
presentado xa que segundo o seu detalle, o mesmo non afecta a estabilidade, seguridade e
estanquidade da obra. Ademais, segundo se indica no informe, a documentación do
proxecto considérase completa e adecuada ás disposicións xerais de carácter legal e
regulamentario, así como a normativa técnica de aplicación, reunindo todos os requisitos
esixidos pola devandita normativa de contratos.

Consideracións Técnicas e Xurídicas
Primeira.- O procedemento para a aprobación do proxecto de obras ao que se refire o
presente expediente, observou os trámites fixados pola Xunta de Goberno Local, no acordo
arriba referido de 8 de marzo de 2013, adoitado para a contratación das obras do Plan de
Investimentos de Aqualia FCC-Vigo UTE.
Segunda.- Habida conta dos orzamentos das obras relativas ao mallado da rede de
abastecemento do Concello, e a súa natureza, resulta preceptivo o informe de supervisión
de proxectos (artigo 235 da Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos do Sector Público) e
cabe a simplificación da documentación, de acordo co disposto no artigo 233 da Lei 9/2017
e no artigo 126 do Regulamento da Lei de Contratos, aprobado polo Real Decreto
1098/2001 de 12 de outubro.
Terceira.- O proxecto de obras, tal e como resulta do informe do Xefe da Oficina de
Supervisión de Proxectos, Inspección Técnica de Obras e Asistencia Municipal de data 14
de setembro de 2018, responde aos obxectivos propostos, comprende unha obra completa
e toma en consideración as disposicións xerais de carácter legal e regulamentario e a
normativa técnica de aplicación ao proxecto.
Polo demais, segundo se especifica no mesmo informe, os prezos dos materiais e unidades
de obra son os adecuados ao proxecto e axústanse ao cadro de prezos aprobado pola
Xunta de Goberno Local, en sesión de 22 de marzo de 2013 e os custos asociados á
actuación observan as porcentaxes máximas aprobadas pola Xunta de Goberno Local no
acordo de 8 de marzo de 2013.
Cuarta.- A aprobación do proxecto, de conformidade co repetido acordo da Xunta de
Goberno Local de 8 de marzo de 2013, sobre “Ordenación do procedemento de contratación
a seguir nas obras do Plan de Investimentos de Aqualia FCC-Vigo UTE”, corresponde á
Xunta de Goberno Local (apartado III.b).
Polo exposto, PROPONSE á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte:
ACORDO
Primeiro.Aprobar o proxecto técnico para a execución das obras “MALLADO DA
REDE DE ABASTECEMENTO DO CONCELLO”, por un importe total de 1.047.133,41
euros (IVE excluído) e un prazo de execución de dez semanas, con cargo aos compromisos
de investimentos asumidos por Aqualia FCC-Vigo UTE na cláusula terceira do acordo da
Xunta de Goberno Local, de data 21 de novembro de 2011, de prórroga da concesión
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administrativa da Xestión Integral do Servizo de Abastecemento e Saneamento de Auga,
outorgada ao seu favor.
Segundo.Aprobar os custos asociados ao proxecto por importe de 43.953,23 euros con
exclusión do IVE, segundo o seguinte detalle:
TRABALLO

COLABORADOR

HONORARIOS

Redacción de proxecto

SOLTEC

17.598,89 €

Asistencia técnica á D.O.

SOLTEC

17.598,89 €

Coordinacion de seguridade e
saúde

PROYEGAL

4.399,72 €
SUMA

39.597,50 €

11% Gastos de Xestión

4.355,73 €

TOTAL (IVE excluído)

43.953,23 €

Terceiro.- Notifíquese o presente acordo a “Aqualia FCC-Vigo UTE”, con indicación de que
o presente acordo é definitivo en vía administrativa e que contra o mesmo poderán
interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Xunta de Goberno Local do Concello de
Vigo, no prazo dun mes, a contar do seguinte ao da súa notificación, ou impugnalo
directamente ante o xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de dous
meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, sen prexuízo de que os
interesados poidan exercitar, no seu caso, calquer outro que estimen procedente.
Para o caso de formular recurso potestativo de reposición non poderán interpoñer recurso
contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o de reposición ou se
produza a súa desestimación presunta.

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 catorce
horas e dez minutos. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez

