ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 4 de outubro de 2018
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
D. Carlos López Font
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

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

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e vinte minutos do día catro de
outubro 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, e o interventor xeral, Sr. Escariz Couso.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1088).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesiónl.
2(1089).ANULACIÓN PARCIAL DA RESERVA DE CRÉDITO DO
“PROGRAMA CONTRA DESAFIUZAMENTOS E DE EMERXENCIA SOCIAL”
PARA O ANO 2018. EXPTE. 148909/301.

Visto o informe de fiscalización de data 4/10/18, dáse conta do informeproposta da mesma data, asinado pola xefa do Servizo de Benestar Social, o
xefe de Área de Benestar Social, o asesor xurídico adxunto á Xefatura e a
concelleira-delegada de Política Social, que di o seguinte:
I. A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 21 de decembro de
2017, adoptou o acordo de aprobar o Marco de Actuación para o Desenvolvemento do programa de prestacións individuais municipais non periódicas de emerxencia social para o ano
2018 (Exp. nº 148909/301).
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II. O obxectivo deste Programa de subvencións directas de carácter social e de emerxencia
non é outro que o de apoiar a aquelas persoas, familias ou colectivos que carecen dos recursos económicos indispensables para satisfacer as súas necesidades básicas en relación
coa alimentación, o aloxamento ou calquera outra situación que poida supoñer un factor de
marxinalidade ou risco de exclusión social.
III. Aprobouse neste acordo autorizar o gasto de 842.000,00 € con cargo á aplicación
orzamentaria nº 2310.480.00.00“Axudas a familias e fondo de emerxencia desahucios” para
facer fronte ás axudas económicas de emerxencia para o exercicio de 2018 e de 50.000€
con cargo á aplicación nº 2310.780.00.00 “Melloras en fogares” para a concesión de axudas
destinadas á adaptación dos fogares de persoas que, pola súa idade ou discapacidade, teñan
limitada a mobilidade (eliminación de barreiras arquitectónicas e/ou pequenos arranxos nas
vivendas).
IV. No actual momento, segundo o estado de execución do orzamento, o gasto realizado nesta
aplicación é de 596.111,52€ (Incluido o cuarto libramento nº 20180061488 de 150.000,00€
todavía en trámite de execución). Ademáis a previsión do gasto do último trimestre non vai a
superar a cantidade de 150.000,00€ polo que, a execución da aplicación orzamentaria non
acadaría o importe máximo autorizado no RC nº 201800003752 por 842.000,00€ se non
745.111,52€ quedando un saldo no utilizado de 92.000,00€.
V. No obstante, tendo en conta que os servizos sociais municipais, traballan co obxectivo de
garantir a atención das necesidades básicas do conxunto da poboación, especialmente dos
colectivos con maiores dificultades de inserción, de acordo cos principios da L.13/2008, do 3 de
decembro, de Servizos sociais de Galicia, o Concello de Vigo complementa esas axudas de
emerxencia a través do Programa Municipal de Axudas extraordinarias a familias para gastos
de aloxamento, subministros e alimentación incluindo no seu orzamento a aplicación
orzamentaria nº 2310.480.00.02 “Axudas alugueiro vivenda, alimentos e c. Enerxética”) por
1.640.000,00€ que resolveránse en próximos datas.
VI. Por outra banda, estamos em trámites de resolver as axudas municipais de libros, material
escolar e comedor. O gasto comprometido con cargo á aplicación orzamentaria nº
2310.481.00.00 de comedor é de 1.090.000€ o que implicaría conceder o comedor a 2755
escolares. A intención de esta Concellería é reducila lista de espera ata o máximo posible. Para
elo, este crédito inicial poderase incrementar ata a contía máxima de 120.000€ (Según as
Bases aprobadas pola Xunta de Goberno local o 3/05/2018 para a concesión das axudas
municipais de libros, material escolar e comedor).
Por tanto, tendo en conta que o crédito inicial poderíase incrementar cos eventuais importes
sobrantes do programa de axudas do curso anterior 40.336,76 €, e mediante diferentes
modificacións de crédito, como sería unha transferencia de crédito entre aplicacións
orzamentarias do funcional 2310-Benestar Social, consistente en minorar a aplicación
orzamentaria 2310.4800000 na cantidade de 64.000,00 € e transferíndoos á aplicación
orzamentaria 2310.4810000.
VIII. Visto o que antecede e a normativa aplicable, unha vez que se emita o informe xurídico
e o de fiscalización da Intervención xeral municipal, procedería propoñer á Xunta de
Goberno Local a adopción do seguinte,

«ACORDO
PRIMEIRO: Anulación parcial do gasto no RC nº 201800003752 da aplicación orzamentaria
nº 2310.480.00.00 na cantidade de 64.000,00 € co fin de solicitar a Alcaldía-Presidencia, de
conformidade coas Bases de execución orzamentarias vixentes, unha transferencia de
crédito, entre aplicacións orzamentarias do funcional 2310-Benestar Social, consistente e
minorar a mencionada aplicación orzamentaria 2310.4800000 nese importe e transferíndoos
á aplicación orzamentaria 2310.4810000, co fin de reducir a lista de espera de comedor.
Con todo, a Xunta de Goberno Local adoptará o acordo que estime mais oportuno.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
3(1090).PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN PARA A CONTRATACIÓN MIXTA
DE SUBMINISTRO E SERVIZOS PARA A INSTALACIÓN DE ELEMENTOS
VEXETAIS E NON VEXETAIS PARA A DECORACIÓN DE NADAL. EXPTE.
5481/106.
Visto o informe de fiscalización do 4/10/18, dáse conta do informe-proposta da
mesma data, asinado pola secretaria da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
A Mesa de Contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 3 de outubro de 2018,
realizou entre outras, as seguintes actuacións:
11.- Propostas de adxudicación
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)
LEXISLACIÓN APLICABLE
• Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
• Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
• Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral
da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se opoña ao
Real decreto lexislativo 3/2011
• Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento aberto
para a contratación mixta de subministro e servizos para a instalación de elementos
vexetais e non vexetais para a decoración de nadal (5.481-106)
ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 18 de setembro de 2018,
adoptou o seguinte acordo:
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“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”.
Segundo.- Este acordo foi publicado no perfil de contratante e notificado aos licitadores
clasificados en primeiro lugar, ENTERTAIMENT AND LEISURE TECHNOLOGY, S.L.
(EVENTUMPRO) (lote 1) e ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. (lote 2), o día 21 de setembro
de 2018, que presentan a documentación requirida o 27 de setembro, e o 26 de setembro e
3 de outubro, respectivamente, dentro do prazo concedido.

Terceiro.- A Mesa de Contratación na sesión do 3 de outubro de 2018 revisou a
documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade dos
membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste
procedemento.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ao órgano de contratación a obriga de
adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación.
O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase aos licitadores e,
simultaneamente, publicarase no perfil de contratante no prazo de quince días (artigo 151.1
LCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polos licitadores clasificados en primeiro lugar,
ENTERTAIMENT AND LEISURE TECHNOLOGY, S.L. (EVENTUMPRO) (lote 1) e
ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. (lote 2), como a solicitada de oficio pola Administración
municipal e, comprobado que esta é correcta, procede adxudicar este contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor do
licitador que presente a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa
de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación
(artigo 22.1.g RLCSP).
A primeira oferta economicamente máis vantaxosa para a administración contratante é a
formulada por ENTERTAIMENT AND LEISURE TECHNOLOGY, S.L. (EVENTUMPRO) (lote
1) e ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. (lote 2), de acordo cos informes de valoración das
proposicións avaliables mediante xuízo de valor e das proposicións avaliables mediante
fórmula, de datas 14 e 18 de setembro de 2018, respectivamente.
Terceiro.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En base ao que antecede, proponse á Xunta de Goberno local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do
seguinte acordo:
“Adxudicar a ENTERTAIMENT AND LEISURE TECHNOLOGY, S.L. (EVENTUMPRO)
o lote 1 do 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) por un prezo total de 285.753,80 euros, sendo o importe correspondente
ao IVE de 49.593,63 euros e coas seguintes melloras:
•

Comprométese a incluír na oferta réplicas dos sets incluídos no PPT para o Lote
1 coa seguinte superficie:
◦ SET Nº 1.- Caseta do Nadal: 5 (m2)
◦ SET nº 2.- Nenos cantores: 3 (m2)
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

•
•

SET nº 3.- Poboado navideño: 3 (m2)
SET Nº 4.- Bonecos de neve: 4 (m2)
SET Nº 5.- Farol xigante: 2 (m2)
SET Nº 6.- Camelo Real: 2 (m2)
SET Nº 7.- Libro xigante: 2 (m2)
SET Nº 8.- Tren do Nadal: 3 (m2)
SET Nº 9.- Árbores colgantes Praza da Constitución: 1 (m2) (equivalente a 1
ud más)

Incrementa o stock para a substitución esixido no prego de prescricións técnicas
nun 4 %.
Non achega certificados de calidade relacionados co obxecto do contrato.

“Adxudicar a ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. o lote 2 do 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) por un prezo total de 376.320,00
euros, sendo o importe correspondente ao IVE de 65.311,74 euros e coas seguintes
melloras:
•

Incrementa o número de figuras en relación coas incluídas no PPT para o Lote 2 coa
seguinte distribución:
◦ SET N.º 10.- Boneco de neve (3D, 1,5 mts de altura): 2 Uds
◦ SET N.º 11.- Caixa de agasallo (3D, 1,5 x 1,5 x 1,5 mts): 3 Uds

•

Incrementa o stock para a substitución esixido no prego de prescricións técnicas nun
4%.

•

Achega os seguintes certificados de calidade relacionados co obxecto do contrato:
certificado de calidade ISO 9001-UN e certificado de calidade ambiental 14001-UN.
Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e as ofertas presentadas”.

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

4(1091).E SERVIZOS DE INSTALACIÓN DUN POBOADO DE MONTAÑA
DURANTE AS CAMPAÑAS DO NADAL. EXPTE. 5748/106.
Visto o informe de fiscalización do 4/10/18, dáse conta do informe-proposta da
mesma data, asinado pola secretaria da Mesa de Contratación, que di o seguinte:

A Mesa de Contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 3 de outubro de 2018,
realizou entre outras, as seguintes actuacións:
11.- Propostas de adxudicación
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)
LEXISLACIÓN APLICABLE
• Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
• Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
• Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral
da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se opoña ao
Real decreto lexislativo 3/2011
• Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento aberto
mixto para a contratación dos subministros e servizos de instalación dun poboado de
montaña durante as campañas do Nadal (5.748-106)
ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 18 de setembro de 2018,
adoptou o 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
1

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

Puntuación criterios xuízo valor

Puntuación
criterios fórmula

Puntuación
total

15,5 puntos

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
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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”.
Segundo.- Este acordo foi notificado ao licitador clasificado en primeiro lugar,
ENTERTAIMENT AND LEISURE TECHNOLOGY, S.L. (EVENTUMPRO), o día 21 de
setembro de 2018, que presenta a documentación requirida nas datas 27 de setembro e 3
de outubro, dentro do prazo concedido.
Terceiro.- A Mesa de Contratación na sesión do 3 de outubro de 2018 revisou a
documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade dos
membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste
procedemento.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ao órgano de contratación a obriga de
adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación.
O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase aos licitadores e,
simultaneamente, publicarase no perfil de contratante no prazo de quince días (artigo 151.1
LCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar
ENTERTAIMENT AND LEISURE TECHNOLOGY, S.L. (EVENTUMPRO), como a solicitada
de oficio pola Administración municipal e, comprobado que esta é correcta, procede
adxudicar este contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor do
licitador que presente a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa
de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación
(artigo 22.1.g RLCSP).
A primeira oferta economicamente máis vantaxosa para a administración contratante é a
formulada por ENTERTAIMENT AND LEISURE TECHNOLOGY, S.L. (EVENTUMPRO), de
acordo cos informes de valoración da proposición avaliable mediante xuízo de valor e da
proposición avaliable mediante fórmula, de datas 4 e 14 de setembro de 2018,
respectivamente.
Terceiro.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En base ao que antecede, proponse á Xunta de Goberno local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do
seguinte acordo:

“Adxudicar a ENTERTAIMENT AND LEISURE TECHNOLOGY, S.L. (EVENTUMPRO) o
procedemento aberto mixto para a contratación dos subministros e servizos de
instalación dun poboado de montaña durante as campañas do Nadal (5.748-106) por un
prezo total de 79.987,95 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de 13.882,21 euros
e coas seguintes melloras:
•

Comprométese a incluír na oferta réplicas os seguintes elementos na seguinte
porcentaxe sobre as unidades exixidas no proxecto:
◦ Escenas do Nadal ou actividades de inverno (as dimensións mínimas serán 20
cm de alto, 40 cm de ancho e 15 cm de largo e, de conformidade cos criterios establecidos no apartado 3 do anexo I do proxecto) incrementa o mínimo (60 uds)
en 10%.
◦ Figuras de persoas/animais feitas en resina ou similar (as dimensións mínimas
serán 7 cm de alto, 4 cm de ancho e 3,5 cm de largo) incrementa o mínimo (100
uds) en 10%.
◦ Figuras de fachadas de casas feitas en resina ou similar (as dimensións mínimas
serán 26 cm de alto, 20 cm de ancho e 7 cm de largo.) incrementa o mínimo (70
uds) en 10%.
◦ Figuras de montañas e estacións de esquí feitas en resina ou similar (as dimensións mínimas serán 20 cm de alto, 40 cm de ancho e 15 cm de largo, conforme
aos criterios de
◦ proporcionalidade establecidos no apartado 6 do anexo I do proxecto) incrementa o mínimo (20 uds, das cales 17 uds de montaña e 3 uds de estacións de esquí) en 10%.
◦ Figuras de casas singulares feitas en resina ou similar (as de dimensións mínimas serán 16 cm de alto, 13,5 cm de ancho e 10 cm de largo) incrementa o mínimo (100 uds) en 10%. Figuras de accesorios do poboado como coches, farolas,
árbores,
◦ sinais, setos (etc) feitas en resina ou similar (as dimensións
◦ mínimas serán 5 cm de alto, 4,5 cm de ancho e 5 cm de largo)
◦ incrementa o mínimo (200 uds) en 10%.

•
•

Incrementa o stock de seguridade esixida no ppt (10%) nun 4%.
Non achega certificados de calidade relacionados co obxecto do contrato.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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5(1092).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DOS
SERVIZOS PARA A XESTIÓN DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS “TOMÁS
ALONSO” E “BOUZAS”. EXPTE.21847/332.

Dáse conta da proposta asinada con data 4/10/18 polo secretario da Mesa de
Contratación,que di o seguinte:
A Mesa de Contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 4 de outubro de 2018,
realizou entre outras, as seguintes actuacións:
10.- Propostas de clasificación
c) Procedemento aberto para a contratación dos servizos para a xestión das escolas
infantís municipais “Tomás Alonso” e “Bouzas” (21.847-332)
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.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas nos lotes 1 e 2 do procedemento aberto para a contratación dos
servizos para a xestión das escolas infantís municipais “Tomás Alonso” e “Bouzas” (21.847332) na seguinte orde descendente:
LOTE 1 ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL TOMÁS ALONSO
Licitador

Puntuación total

1

PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L.

90,75

2

COLEGIO LOS MILAGROS, S.L.

87,48

3 CLECE, S.A.
LOTE 2 ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL BOUZAS
Licitador

82,
Puntuación total

1

PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L.

91,75

2

COLEGIO LOS MILAGROS, S.L.

86,64

3

CLECE, S.A.

85,31

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar nos dous lotes, PROMOCIÓN
FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L., para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar
desde o seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a seguinte documentación (artigo
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).
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.

6(1093).PROPOSTA PARA DECLARAR DESERTO O PROCEDEMENTO
ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLES
PARA A FLOTA DE VEHÍCULOS E MAQUINARIA MUNICIPAIS XESTIONADOS
POLO SERVIZO DO PARQUE MÓBIL MUNICIPAL. EXPTE. 13050/445.
Dáse conta do informe-proposta de data 4/10/18, asinado pola secretaria da Mesa
de Contratación, que di o seguinte:
A Mesa de Contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 1 de outubro de 2018,
realizou entre outras, as seguintes actuacións:
4.- Apertura económica
d) Procedemento aberto para a contratación do subministro de combustibles para a
flota de vehículos e maquinaria municipais xestionados polo servizo do parque móbil
municipal (13.050-445)
LEXISLACIÓN APLICABLE
•

•
•

•

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se traspoñen
ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral
da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se opoña ao
Real decreto lexislativo 3/2011
Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación do procedemento
aberto para a contratación do subministro de combustibles para a flota de vehículos
e maquinaria municipais xestionados polo servizo do parque móbil municipal
(13.050-445)

Primeiro.- Con data do 31 de agosto de 2018 a Xunta de Goberno local acordou aprobar o
expediente para a contratación, por procedemento aberto, do subministro de combustibles
para a flota de vehículos e maquinaria municipais xestionados polo servizo do parque móbil
municipal (13.050-445)
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Segundo.- Segundo o certificado do Rexistro Xeral de data 28 de setembro de 2018 só se
presentou a esta licitación RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. (CEPSA CARD).
Terceiro.- A Mesa de Contratación na súa sesión de data 1 de outubro de 2018 abriu o
sobre A “documentación persoal” do único licitador presentado, que foi admitido neste
procedemento.
Na mesma sesión, a Mesa abriu o sobre C “Proposición avaliable mediante fórmula”, e
comprobou que o licitador non presentou a documentación esixida no PCAP na cláusula
14.2c e no apartado 6B do Anexo I, isto é a súa oferta económica, polo que acordou excluílo
do procedemento.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Único.- A Mesa de Contratación é competente para propoñer deserta a licitación, ao abeiro
do previsto no artigo 22.1g do Real Decreto 817/2009, no que se regulan as funcións das
Mesas de Contratación.
Dado que o único licitador presentado a este procedemento, RED ESPAÑOLA DE
SERVICIOS, S.A.U.(CEPSA CARD), foi excluído por acordo da Mesa de Contratación de
data 1 de outubro de 2018 por non presentar a súa oferta económica (esixida no PCAP na
cláusula 14.2c e no apartado 6B do Anexo I), cómpre declarar deserta esta licitación.
Á vista do exposto, proponse a Xunta de Goberno local, na súa calidade de órgano de
contratación (disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte acordo:
“Declarar deserto o procedemento aberto para a contratación do subministro de
combustibles para a flota de vehículos e maquinaria municipais xestionados polo servizo do
parque móbil municipal (13.050-445) por non ter presentado o único licitador admitido a súa
oferta económica”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
7(1094).CONVENIO DE COLABORACIÓN COA ASOCIACIÓN GALLEGA
DE AMIGOS DEL ROCÍO DE VIGO PARA AXUDAR AO FINANCIAMENTO DOS
GASTOS DE MANTEMENTO E ALUGUER DO LOCAL SOCIAL, NECESARIOS
PARA O DESENVOLVEMENTO DAS SÚAS ACTIVIDADES ENTRE O 1/11/17 E
30/09/18. EXPTE. 8169/320
Visto o informe xurídico de data 14/09/18 e o informe de fiscalización do 2/10/18,
dáse conta do informe-proposta do 7/09/18, asinado polo xefe do Servizo de
Participación Cidadá, o concelleiro-delegado de Área e o concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:

ANTECEDENTES
Con data de entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo do 03/07/2018, Dª Ana María
Argibay Villaverde, en calidade de presidenta da Asociación Gallega de Amigos del Rocío de
Vigo (CIF: G-36820637), achegou, a través do documento co núm. 180104197 de entrada
no Rexistro Xeral, a solicitude de celebración dun convenio de colaboración co Concello de
Vigo, para o financiamento dos gastos de mantemento e aluguer do seu local social,
necesarios para o desenvolvemento das actividades da entidade, en concreto para as
levadas a cabo entre o 01/11/2017 e o 30/09/2018. Solicitando unha achega económica de
5.000,00 €.
Segundo anexo presentado, de data 10/08/2018 e conforme ao art. 32 dos seus Estatutos,
será a presidenta Dona Ana María Argibay Villaverde , a persoa responsable de
“representar á Asociación perante calquera organismo público ou privado” polo tanto para a
sinatura do convenio.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
COMPETENCIA MUNICIPAL NA MATERIA
Un dos principais obxectivos da Lei 27/2013 é clarificar as competencias municipais para
evitar duplicidades coas competencias de outras Administración de forma que se faga
efectivo o principio “unha Administración unha competencia”. Polo que as Entidades Locais
no deben volver asumir competencias que non lles atribúe a Lei e para as que non conten
co financiamento adecuado.
O artigo 25 da LRBL non fai ningunha referencia á actividade de fomento ou subvencional,
como competencia propia municipal nin se trata, tampouco, dunha competencia delegada,
polo que, para a correcta análise da competencia municipal sobre esta materia, debemos
acudir á normativa autonómica aprobada como consecuencia da entrada en vigor da Lei
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración local, é dicir, á Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes, na que se regula o exercicio de competencias distintas das propias e das atribuídas por delegación. Si ben o artigo 3.1 da devandita norma dispón que o exercicio de novas competencias polas entidades locais que fosen distintas das atribuídas como propias pola lexislación, e cuxo exercicio non se encontrase delegado, só será posible cando non se poña en risco a sostibilidade financeira do conxunto da Facenda Municipal e de conformidade cos requirimentos da lexislación sobre estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira, engade, no apartado 3º do mesmo precepto, que non se entenderá como exercicio de novas
competencias, a continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios
anteriores.
Deste xeito, podemos concluír que a tramitación deste expediente non supón o exercicio
dunha nova competencia por canto se veñen realizando, en anos anteriores, convocatorias
de subvencións para o fomento do asociacionismo e a participación cidadá, así como,
convenios formalizados coa finalidade de coadxudar ao financiamento dos gastos de
mantemento de diversas asociacións, e así, atopamos os seguintes antecedentes mais
inmediatos de convenios subscritos coa mesma entidade en anos precedentes:
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1.
2.
3.
4.
5.

Ano 2017: Expte. Núm. 7603/320
Ano 2016: Expte. Núm. 7347/320
Ano 2014: Expte. Núm. 6746/320
Ano 2013:Expte. Núm. 6302/320
Ano 2012: Expte. Núm. 5787/320

RÉXIME XURÍDICO DAS SUBVENCIÓNS E ÓRGANO COMPETENTE PARA A
RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO
No proceso de outorgamento, xestión, pago e fiscalización de subvencións públicas deben
tomarse en consideración un conxunto de normas que se poden sistematizar do xeito que se
expón no primeiro apartado deste informe. Polo que se refire ás normas específicas das
subvencións, o artigo 5 da LXS, dispón que as subvencións rexeranse por esta lei e as súas
disposicións de desenvolvemento, e as restantes normas de dereito administrativo e, no seu
defecto, se lle aplicarán as normas de dereito privado.
Deste xeito, a concesión das subvencións obxecto deste convenio, rexerase polas súas
Bases reguladoras, pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos
básicos, a lexislación básica do estado en materia de réxime local, a Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006, as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas
de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
No caso concreto do Concello de Vigo, dado que pertence á categoría dos municipios de
gran poboación regulados no Título X da LRBRL, en virtude do disposto no art. 124.4.n) e ñ),
correspóndelle ao Alcalde a autorización e disposición de gastos en materia da súa
competencia (...) e as demais que lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do Estado
ou das Comunidades Autónomas asignen ao municipio e non se atribúan a outros órganos
municipais.
Non obstante o anterior, esta competencia foi obxecto de delegación na Xunta de Goberno
Local, en virtude de resolución de Alcaldía de data 13 de xuño de 2011, que no seu apartado
1.1.e), dispón que lle corresponderá ao devandito órgano a “aprobación das bases
reguladoras para a concesión de calquera tipo de subvención ou axudas municipais
destinadas ao fomento de actividades de utilidade pública ou interese social, así como á
resolución dos procedementos incoados”. Por último, en virtude do disposto no apartado
4.17º da resolución da Alcaldía de data 19/06/2015, se delegou nos concelleiros propoñer á
Xunta de Goberno Local a aprobación das bases específicas reguladoras da concesión de
calquera tipo de subvención ou axuda municipal destinada ao fomento das actividades de
utilidade pública ou interese social, así como a proposta de resolución dos expedientes
incoados.
MODALIDADE DA AXUDA: CONCESIÓN DIRECTA. A BENEFICIARIA
Segundo o disposto no artigo 22.2.a) la Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, poderán concederse de forma directa as subvencións previstas

nominativamente no orzamento da entidade local. No mesmo senso que o anterior, o artigo
65 do Real Decreto 886/2006, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de
subvencións, sinala que, son subvencións previstas nominativamente nos Presupostos das
Entidades Locais, aquelas cuxo obxecto, dotación presupostaria e beneficiario aparecen
determinados expresamente no estado de gastos do presuposto.
Deste xeito, o vixente exercicio presupostario (2018) que foi aprobado polo Pleno xeral, en
sesión ordinaria do 27/12/2017, inclúe expresamente a partida 9240 4800001 “Convenio
Asociación Gallega Amigos del Rocío”, cunha dotación de 5.000,00 €.
Por outra banda, o artigo 26.1 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, sinala que os
convenios serán o instrumento habitual de canalización das subvencións previstas
nominativamente, polo que esta é a forma proposta que adoitará a subvención obxecto
deste expediente.
Polo que se refire á beneficiaria, consultado o arquivo do servizo de Participación Cidadá, a
Asociación Gallega Amigos del Rocío de Vigo, figura inscrita no Rexistro Municipal de
Asociacións (RMA) co nº 889/04, segundo Decreto de Alcaldía de data 08/10/04.
OBXECTO DA SUBVENCIÓN
O Concello de Vigo, coa finalidade de afondar na colaboración co tecido asociativo da
cidade, establece esta canle de cooperación necesaria coa “Asociación Gallega Amigos del
Rocío de Vigo” para subvencionar os gastos de mantemento e aluguer do local social,
necesarios para levar a cabo as actividades sociocomunitarias, sociosanitarias, culturais e
formativas, programadas pola entidade para o período comprendido entre o 01/11/17 e o
30/09/18, en definitiva, para o fomento das súas actividades.
Segundo recolle os arts. 5 dos Estatutos da “Asociación Gallega de Amigos del Rocío de
Vigo”, entre os fins e actividades da entidade, de interese para a cidadanía viguesa,
encóntranse:
✔ Humanitarios: axudas a nivel local, nacional e internacional
✔ Culturais: conferencias, cursos, excursións, exposicións, festas, concertos do coro,
visitas culturais, ...
✔ Festivais benéficos
✔ Relixiosos: misas rocieras, novenas, excursións ao Rocío...
Atendendo aos principios básicos, o Concello de Vigo comprométese, non só a garantir a
participación, senón tamén a promovela activamente.
Desta vontade común entre o Concello e a asociación, nace o acordo que se plasma no
convenio obxecto do presente expediente, no que se reflictan as condicións, pactos,
obrigacións e compromisos asumidos polas partes.
CRÉDITO ORZAMENTARIO E CONTÍA
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O vixente exercicio presupostario (2018) que foi aprobado polo Pleno xeral, en sesión
ordinaria do 27/12/2017,
inclúe expresamente a partida 9240 4800001 “Convenio
Asociación Gallega Amigos del Rocío de Vigo”, cunha dotación de 5.000,00 €.
DOCUMENTACIÓN
A Asociación Gallega Amigos del Rocío de Vigo, seguindo o disposto no art. 14 da LXS e
Base 38ª.9 das BEP, acredita, documentalmente, o cumprimento dos requisitos necesarios
para acadar a condición de beneficiaria, a saber:
1. Certificados de estar ao corrente coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, vixentes de conformidade co art. 23.3 do RLXS:
•
•
•
•

Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de data 06/07/2018
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de data 19/06/2018
Seguridade Social, de data 06/07/2018
Concello de Vigo, de data 26/04/2018

Así mesmo, a entidade interesada achega, a seguinte documentación:
1. Solicitude expresa da correspondente Xunta Directiva para o inicio do convenio (anexo I).
2. Datos do representante legal (anexo II).
3. Declaración responsable da presidenta da entidade, de non incorrer en ningunha das
prohibicións e circunstancias do artigo 13 da LXS, así como, de non ser debedora, por
resolución, de procedencia de reintegro (anexo III).
4. Declaración de outras axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo proxecto (anexo IV).
5. Autorización expresa para a cosulta de certificacións de non ter débedas (anexo V).
6. Datos da entidade bancaria (anexo VI).
7. Orzamento equilibrado (anexo VII).
Proxecto de actividades da entidade para o ano 2018, para cuxo desenvolvemento, o Concello
de Vigo colabora no financiamento dos gastos de aluguer e mantemento do seu local social,
realizados entre os meses de novembro de 2017 a setembro de 2018 (ámbolos dous incluídos).
O orzamento de gastos de aluguer e mantemento que serve de base para o outorgamento da
subvención é o que se reflicte a seguir:

ORZAMENTO DE GASTOS DE ALUGUER E MANTEMENTO
(01/11/17-30/09/18)
Aluguer

2.191,00 €

Gestoria

170,00 €

Auga

336,00 €

Luz

540,00 €

Fotocopias

100,00 €

Agasallos

605,00 €

Correos

252,00 €

Curso

700,00 €

Piano para curso

600,00 €

TOTAL

5.494,00 €

8. Contrato de aluguer do local social.
9. Información explicativa do desenvolvemento do programa de actividades propostas para a súa
inclusión nas cláusulas do convenio, que inclúa entre outros:
a) Fundamentación, obxectivos e metas
b) Descrición da actividade, datas de inicio e finalización
c) Lugar de realización
d) Medios de difusión, información e publicidade (incluído o patrocinio da Concellaría)
e) Recursos humanos e materiais
f) Sistemas de avaliación, etc.

Coa achega desta documentación, a asociación cumpre, así mesmo, co disposto no art. 8
do Regulamento de Participación Cidadá, aprobado por acordo plenario de 26/03/92,
modificado por acordo de data 31/03/93.

ANTICIPO
Atendendo ao disposto na Base da execución do presuposto nº 38.7, poderase tramitar un
pago anticipado de ata o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de
fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo
as actividades obxecto do presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique
o destino dos fondos solicitados e as necesidades financeira dos mesmos. O 50% restante
aboarase logo da xustificación da totalidade do programa conveniado.
O citado precepto, na redacción dada ao mesmo pola Lei 12/2014, de 22 de decembro, de
medidas fiscais e administrativas, dispón que, en ningún caso poderán realizarse pagos
anticipados a beneficiarios cando houbesen solicitado a declaración de concurso, foran
declarados insolventes en calquera procedemento ou se encontren declarados en concurso,
estean suxeitos a intervención xudicial, ou sexan inhabilitados conforme a Lei 22/2003, de 9
de xullo, concursal, sen que concluíra o período de inhabilitación previsto na sentenza de
cualificación do concurso.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non
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atoparse en ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e,
conforme ao artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
PRAZO E FORMA DE XUSTIFICACIÓN POLA BENEFICIARIA E FORMA DE PAGO
En cumprimento do disposto no artigo 65.3.e) da LXS, e de conformidade coas Bases de
execución do presuposto, no apartado 38ª.4.2, o convenio inclúe a regulación do prazo e
forma de xustificación polo beneficiario.
Aínda que o convenio desprega a súa vixencia no período comprendido entre a data da súa
sinatura e o 30 de setembro de 2018, son gastos subvencionables aqueles que se realicen
entre o 01/11/17 e o 30/09/18, sempre e cando, segundo o art. 31 da LXS, de maneira
indubidable respondan á natureza do proxecto subvencionado.
A súa sinatura levará consigo a aprobación do compromiso do gasto correspondente, de
acordo co art. 31.3 da LSG.
Conforme ao establecido nos artigos 34.2 da LXS e 31.5 da LSG o pagamento da
subvención realizarase previa a xustificación polo beneficiario da realización da actividade,
proxecto, obxectivo ou adopción do comportamento para o que se concedeu.
O prazo máximo para achegar esta xustificación remata o 15 de outubro de 2018.
A xustificación revestirá a forma de conta xustificativa final que, segundo o art. 30 da LXS,
constitúe un acto obrigatorio do beneficiario, no que se debe incluír, baixo responsabilidade
do declarante, os xustificantes de gasto ou documento con validez xurídica que permita
acreditar o cumprimento do obxecto da subvención.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o
emprego, do trámite en liña para presentar e tramitar a conta xustificativa da subvención
otorgada a través da sede electrónica do Concello de Vigo, mediante o Rexistro Xeral
(Tramitación por internet). Require identificación e sinatura electrónica, por calquera das
modalidades admitidas polo Concello de Vigo, que se poden consultar no enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=gal, do mesmo xeito que a/s
solicitude/s para concorrer ao procedemento.
O pago da subvención obxecto deste convenio, se realizará, conforme o artigo 34.3 da LXS,
previa a xustificación polo beneficiario, da realización da actividade, proxecto, obxectivo ou
adopción do comportamento para o que se lle concedeu nos termos establecidos na
normativa reguladora da subvención, producíndose a perda do dereito ao cobro no suposto
de falta de xustificación ou de concorrencia dalgunha das causas previstas no artigo 37 da
mesma Lei e a Base 38ª.8 das BEP.
A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta corrente
número ES94 2080 0531 103040008569 (ABANCA), segundo datos bancarios presentados
de data 10/08/2018.
NOTIFICACIÓN E PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN

A teor do disposto no art. 24 da LSG, a resolución que se adopte notificaráselle á entidade
interesada, de acordo co previsto no art. 40 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.
O convenio de colaboración se rexistrará na BDNS no momento da concesión do convenio,
conforme establece a Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións e no portal de
transparencia do Concello de Vigo.
Por outra banda, de conformidade co artigo 18.3.a) da LXS, non será necesaria a publicación da concesión desta subvención no diario oficial da administración competente, por tratarse dunha subvención pública con asignación nominativa no presuposto.
RESOLUCIÓN E RÉXIME DE RECURSOS
De conformidade co disposto no artigo art. 52.2.a) de la Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local (LRBRL), e o 210.a) do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2568/86, de 28
de novembro, as poñen fin á vía administrativa, as resolucións do Pleno, Alcaldes e Xunta
de Goberno Local.
Segundo os arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, os actos administrativos que poñen fin a vía administrativa, poden
ser recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditou no prazo
dun mes, se o acto fora expreso ou, se non o fora, de tres meses, ou ben directamente
ante a xurisdición contencioso-administrativa (art. 8.1 LRXCA). Contra a resolución do
recurso de reposición non se poderá interpor de novo este recurso, senón que procederá
interpor recurso contencioso administrativo, no prazo de dous meses establecido no art.
46.1 da Lei 29/98, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa
(LRXCA), que comezará a contar a partir do día seguinte a aquel en que se notifique a
resolución expresa do recurso de reposición ou en que este deba entenderse
presuntamente desestimado.
Á vista do exposto, de conformidade co art. 26 da Lei 9/2007, 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e art. 124, apartados 4º e 5º, da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, e o apartado 4.18º da Resolución de delegacións do alcalde de data
19/06/2015, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
ACORDO
PRIMEIRO. - AUTORIZAR o gasto por importe de 5.000 € (cinco mil euros), con cargo á
partida presupostaria nominativa nº 9240.4800001, denominada “Convenio Asociación
Gallega de Amigos del Rocío de Vigo”, incluída no vixente orzamento municipal.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo (CIF.- G-36820637), cuxo obxecto é o
fomento das actividades programadas pola entidade para o período comprendido entre o
01/11/17 e o 30/09/18, mediante a colaboración do Concello no financiamento dos gastos de
mantemento e aluguer necesarios para o seu desenvolvemento e, en consecuencia, coa
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sinatura do mesmo, CONDECER á referida entidade, unha subvención de 5.000 € (cinco mil
euros).
TERCEIRO. - NOTIFICAR o presente acordo aos interesados, nos termos establecidos nos
art. 24 da LSG e 40 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, con indicación expresa de que, contra o mesmo, poderán
interpoñer recurso de reposición ante o órgano que a dita no prazo dun mes ou recurso
contencioso-administrativo ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo no
prazo de dous meses, ámbolos dous prazos, contados a partir do día seguinte á recepción
da notificación do acordo, de conformidade cos arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e arts. 8.1 e 46.1 da Lei
29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de reposición non poderá interpoñer recurso
contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o primeiro ou se produza a
súa desestimación presunta polo transcurso do prazo máximo dun mes establecido para
ditar e notificar resolución.

Acordo
A Xunta de Goberno aproba a proposta contida no precedente informe.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN
GALLEGA DE AMIGOS DEL ROCÍO DE VIGO PARA AXUDAR AO FINANCIAMENTO DOS
GASTOS DE MANTEMENTO E ALUGUER DO LOCAL SOCIAL, NECESARIOS PARA O
DESENVOLVEMENTO DAS SÚAS ACTIVIDADES ENTRE O 1 DE NOVEMBRO DE 2017
ATA 30 DE SETEMBRO DE 2018
En Vigo, na Casa do Concello de Vigo, -------------------- de dous mil dezaoito
REUNIDOS
Dunha parte, D. Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde do Concello de Vigo
(CIF : P-3605700-H), con enderezo en Praza do Rei s/n de Vigo.
Doutra parte, Dª Ana María Argibay Villaverde, con DNI 36027189-N, en calidade de
presidenta da Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo (CIF: G-36820637), con
domicilio social na Rúa Colombia, nº 17- baixo, de Vigo, en nome e representación da
mesma, segundo resulta do anexo incorporado ao expte. 8169/320.
E, actuando dona María Concepción Campos Acuña, en calidade de secretaria do Goberno
Local do Concello de Vigo, dando fe do acto.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade
legal necesaria para o outorgamento do presente convenio,
MANIFESTAN

I.- Conforme ao previsto pola lexislación vixente, Lei 7/1985, Reguladora das Bases de
Réxime Local, Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia, RDL 781/1986, Texto refundido
en materia de Réxime Local, RD 2568/1986 de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Corporacións Locais, o Concello de Vigo recoñécelle á cidadanía os dereitos
fundamentais a participar directamente na actividade da administración municipal e a
autoorganizarse a través de asociacións e ser apoiada nos devanditos procesos.
Atendendo a estes principios básicos, o Concello de Vigo comprométese non só a garantir a
participación senón tamén a promovela activamente.
A tal fin, o Concello de Vigo recoñece a existencia na cidade de agrupacións, federacións,
asociacións, colectivos e outras entidades representativas tanto no ámbito territorial como
sectorial. Todas elas, pola súa implantación e participación en múltiples actividades
asistenciais, reivindicativas, humanitarias veciñais, festivas, culturais, educativas,
formativas, sanitarias etc., inflúen entre a poboación, detectando, propoñendo e colaborando
na solución da problemática social e urbana, e na dinamización da vida cidadá e mellora da
calidade de vida. Constitúen, daquela, un elemento máis do proxecto de vertebración da
sociedade civil, no real achegamento da xestión dos intereses públicos a aqueles ós que
van dirixidos, que non son outros que os cidadáns e cidadás desta cidade de Vigo. Dentro
das medidas de fomento e apoio ao asociacionismo, asume a tarefa de colaborar coas
entidades máis significativas no desenvolvemento dunha serie de accións de carácter
sociocomunitario que redundan no beneficio da cidadanía.
II.- Que o Concello de Vigo, dentro das medidas de fomento e apoio humanitario e benéfico,
medidas que se complementan co apoio ao asociacionismo, asume a tarefa de proporcionar
colaboración as organizacións sen ánimo de lucro orientadas a organización de actividades
e servizos asistenciais, sociais, benéficos, educativos, formativos..., sendo a Asociación
Gallega de Amigos del Rocío de Vigo unha das máis importantes asociacións neste ámbito.
III.- Que a entidade Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo, de conformidade cos
arts. 2 e 3 dos seus Estatutos, asume entre os seus fins e actividades, todos eles de
interese para a cidadanía viguesa, os seguintes:
✔ Humanitarios: axudas a nivel local, nacional e internacional
✔ Culturais: conferencias, cursos, excursións, exposicións, festas, concertos do coro,
visitas culturais,...
✔ Festivais benéficos
✔ Relixiosos: misas rocieiras, novenas, excursións ao Rocío...
IV.- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do
26/03/92, modificado por acordo do 31/03/93), segundo Decreto de Alcaldía de data
08/04/97, a Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo atópase inscrita no Rexistro
Municipal de entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vigo co número 515/97.
V.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo leve a
cabo os seus proxectos e actividades planificadas para o ano 2018, segundo memoria
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achegada, que constitúen o obxecto do presente convenio e o seu fin social, axudando
economicamente ao financiamento dos gastos de mantemento e aluguer do local social,
situado na Rúa Colombia, 17- baixo realizados entre os meses de novembro de 2017 a
setembro de 2018 necesarios para o seu desenvolvemento.
VI.- Que o Concello de Vigo prevé, no seu vixente orzamento municipal, aprobado polo
Pleno Xeral en sesión ordinaria do 27/12/2017, a partida orzamentaria nº 9240.4800001,
denominada “Convenio Asociación Gallega Amigos del Rocío de Vigo”, nominativa a favor
da entidade, cun unha asignación presupostaria de 5.000,00 €.
VII.- Tendo en conta que, de acordo co disposto no artigo 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de xuño,
de Subvencións de Galicia, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concedente, os
intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión, cuxo
obxecto é contribuír aos gastos de aluguer e mantemento da asociación necesarios para o
desenvolvemento das actividades da entidade programadas para o ano 2018, cuxa contía
total segundo orzamento de gastos achegado, é o que se reflicte a seguir:
ORZAMENTO DE GASTOS DE ALUGUER E MANTEMENTO
(01/11/17-30/09/18)
Aluguer

2.191,00 €

Gestoria

170,00 €

Auga

336,00 €

Luz

540,00 €

Fotocopias

100,00 €

Agasallos

605,00 €

Correos

252,00 €

Curso

700,00 €

Piano para curso

600,00 €

TOTAL

5.494,00 €

VIII.- Que a entidade Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo non incorre en
ningunha das circunstancias e prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei 38/03, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións (LXS), para obter a condición de beneficiaria da
subvención, atópase ao corrente das súas obrigas tributarias coas administracións estatal,
autonómica e local, e fronte a Seguridade Social, e non é debedora por resolución de
procedencia de reintegro, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións
incorporadas ao expediente.
IX.- Que, en base as precedentes consideracións e ao interese social, cultural, público e
económico que para a cidade de Vigo representan as actividades que desenvolve a entidade
Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo, o Concello de Vigo e a devandita

asociación conveñen a súa colaboración, no ámbito sociocomunitario e sociosanitario, e a
celebración deste convenio, de conformidade cos seguintes

PACTOS
Primeiro.- A entidade Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo comprométese a
colaborar coa concellería de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos
do Concello de Vigo, para o fomento das actividades previstas e, en concreto, a:
1. Levar a cabo a actividades que fundamentan a concesión da subvención, co contido e
nos termos do proxecto achegado ao expediente.
2. Darlles ás actividades o maior grao de publicidade, facendo constar expresamente, a
través da presenza destacada do logotipo oficial, cuxo modelo estará a disposición da
entidade no servizo de Participación Cidadá, que son actividades subvencionadas polo
Concello de Vigo, respectando, en todo momento, a súa imaxe corporativa.
3. Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.
4. Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución das
actividades previstas.
5. Presentará ao Concello de Vigo, a través da Concellería de Participación Cidadá e nos
prazos que establece o convenio, a memoria xustificativa e económica, nos termos
sinalados no pacto noveno deste convenio, así como, a balance económico anual.
6. Comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras axudas que, para a mesma
finalidade, reciba doutras entidades públicas ou privadas.
7. Facilitar as actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, realicen os
técnicos do Concello, polo que estará obrigada a proporcionar canta información e
documentación se lle solicite ao efecto.
8. Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1. Conceder directamente á entidade Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo unha
subvención por importe de 5.000,00 € (cinco mil euros), con cargo a partida orzamentaria nº
9240.4800001, denominada “Convenio Asociación Gallega Amigos del Rocío de Vigo”, do
vixente orzamento municipal (2018), co obxecto de colaborar ao financiamento gastos de
mantemento e aluguer do local da asociación, situado na Rúa Colombia, 17 - baixo,
necesarios para o desenvolvemento das actividades da entidade entre o 01/11/17 e o
30/09/18, en definitiva, para o fomento das mesmas.
2. Respectar a estrutura organizativa da Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo.
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3. Colaborar, no seu caso, na orientación e avaliación das actividades realizadas.

Pola súa parte, o Concello está facultado para:
1. Obter a información e documentación que considere necesaria co fin de determinar o
cumprimento por parte da entidade, das actividades conveniadas, así como, a adecuación
do gasto ao valor de mercado.
2. Comprobar a adecuada xustificación, segundo o disposto no pacto noveno, a correcta
execución e o cumprimento dos obxectivos marcados e da finalidade que determinou a
concesión ou goce da subvención e, no seu caso, liquidar a contía correspondente en
concepto de axuda económica derivada da súa execución.
3. Esixir o reintegro das cantidades percibidas, así como, os intereses de demora, cando
proceda conforme ao art. 37 da LXS.
4. Acordar a imposición de sancións pola comisión de infraccións administrativas en materia
de subvencións tipificadas na normativa reguladora.
Terceiro.- En virtude del art. 19.2 LXS, esta subvención será compatible con calquera outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra
administración ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos
internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta
comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, coa
presentación da xustificación da subvención outorgada.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá
superar, illadamente ou en concorrencia con outras, o da actividade subvencionada, suposto
no que se procederá na forma prevista nos artigos art. 37.3 da Lei Xeral de Subvencións e
34 do RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de
17 de novembro, Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o
contemplado para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade
subvencionada as actuacións ou elementos previstos, procederá a redución da subvención
na mesma proporción. A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse
no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada aos fondos recibidos.
Quinto.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución total ou
parcial das actividades obxecto do convenio. Queda fora deste concepto a contratación
daqueles gastos nos que teña que incorrer para a realización por si mesma da actividade
subvencionada.

Sexto.- A presente subvención está suxeita aos requisitos de publicidade recollidos no art.
18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, última modificación 20 de
maio de 2016.
Sétimo.- Para facilitar a administración do convenio poderase tramitar un pago anticipado
de ata o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de fondos con
carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo as
actividades obxecto do presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique o
destino dos fondos solicitados e as necesidades financeiras dos mesmos. O 50% restante
aboarase logo da xustificación da totalidade do programa conveniado, tal e como se
establece na cláusula novena deste convenio.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non
atoparse en ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e,
conforme ao artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
De conformidade co art. 42.2.d) e ss. do RD 887/06, neste caso, se exonera á Asociación
Gallega de Amigos del Rocío de Vigo da obriga de constitución de garantías, dado o
carácter social do proxecto subvencionado, e a natureza de entidade non lucrativa da
beneficiaria.
Oitavo.- A entidade beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ao financiamento
municipal nas actividades subvencionadas, mediante a inserción do logotipo oficial do
Concello de Vigo en todo o material divulgativo que se edite ou publique ao respecto, con
posterioridade a sinatura do presente convenio. Así mesmo, colocarase, en lugar preferente
da sede social da entidade, un cartel publicitario, anunciando a colaboración pública do
Concello de Vigo no financiamento das actividades da asociación dende o 1/11/2017 ata o
30/09/2018.
Noveno.- O pagamento da subvención realizarase logo de que o beneficiario xustifique a
realización do proxecto. A xustificación da subvención realizarase pola Asociación Gallega
de Amigos del Rocío de Vigo, mediante a presentación dunha memoria final, coa súa
correspondente conta xustificativa, que acredite o cumprimento total do obxecto e
condicións do convenio. O prazo máximo para achegar esta xustificación será o 15 de
outubro de 2018.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o
emprego do trámite en liña para presentar e tramitar a conta xustificativa da subvención
otorgada a través da sede electrónica do Concello de Vigo, mediante o Rexistro Xeral
(Tramitación por internet). Require identificación e sinatura electrónica, por calquera das
modalidades admitidas polo Concello de Vigo, que se poden consultar no enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=gal, do mesmo xeito que a/s
solicitude/s para concorrer ao procedemento.
A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da LXS establécese o emprego de medios
electrónicos, informáticos e telemáticos para o procedemento de xustificación das subven-
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cións, con indicación dos trámites que deberán ser cumprimentados por vía electrónica, informática ou telemática e os medios electrónicos e sistemas de comunicación utilizables,
que deberán axustarse ás especificacións que se establezan por Orde do Ministerio de Economía e Facenda (Orde EHA/2261/2007, do 17 de xullo, pola que se regula o emprego de
medios electrónicos, informáticos e telemáticos na xustificación de subvencións). A tal efecto, a entidade beneficiaria achegará a documentacion xustificativa por medios electrónicos,
informáticos e telemáticos (EIT), resultando esixible a aportación de facturas electrónicas
e/ou copias dixitalizadas compulsadas das facturas orixinais en papel.
No caso de que se achegue a documentación presencialmente, requirirase a súa subsanación mediante a súa presentación electrónica. A estes efectos, considerarase como data de
presentación da documentación aquela na que tivese realizado a subsanación.
Xa que logo, para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a
conta xustificativa (integrada pola memoria de actividades e a memoria económica dos
gastos incorridos) a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de identificación e sinatura electrónica admitidos na sede electrónica, que se poden
consultar no enlace https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=ga.
A conta xustificativa da subvención outorgada conterá a seguinte documentación e
información:
a) Solicitude de abono da subvención.
b) Memoria descritiva das actuacións realizadas xustificativas do cumprimento das
condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas
e dos resultados obtidos, e nos que figurará, como mínimo e para cada unha delas, a
seguinte información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado.
Datas e lugar de celebración.
Colectivo destinatario, número de beneficiarios e programación desenvolvida.
Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do
curso, horas de formación.
Actuacións realizadas.
Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e
publicidade relacionada coa actividade subvencionada.
No seu caso, memoria de prensa e comunicación.
No seu caso, rexistro fotográfico e/ou audiovisual.
Acreditar, mediante inserción, en lugar destacado, do logotipo oficial do Concello
de Vigo a difusión pública da colaboración municipal no financiamento.

c) Unha memoria económica, na que se relacionarán, de forma numerada e correlativa, os
gastos efectuados, con identificación do emisor/traballador, concepto dos gastos, CIF/NIF do
emisor/traballador, nº documento xustificativo, data do documento, Base factura/nómina, no
seu caso, IVE/IRPF, e importe total que se imputa á subvención. Así mesmo, riscarase cun
“x” diante do documento cuxo orixinal se achega, e reflectirase a suma total dos gastos
xustificados e a suma total dos documentos orixinais achegados, tendo presente que deben

xustificarse gastos por importe igual ou superior ao proxecto que serviu de base para a
concesión da subvención, e orixinais pola parte subvencionada, na forma prevista na Base
38.4 das Bases de Execución do Orzamento.
A parte do gasto do proxecto ou actividade non subvencionada xustificarase con copias
simples de facturas, podendo substituírse pola presentación dun balance que abarque a
totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou
actividade que foi obxecto de subvención foi executada na súa totalidade, indicando a contía
do seu custe total.
d) Dos documentos xustificativos relacionados, achegaranse facturas electrónicas e/ou
copias dixitalizadas compulsadas das facturas orixinais que deben cubrir, como mínimo,
o importe da subvención concedida, e ordenados correlativamente segundo o número de
orde asignado na relación numerada. Deberá terse en conta, con carácter xeral e, no seu
caso, que:
– daráselle preferencia á presentación de facturas sobre os recibos de impostos
– en ningún caso, se admitirán simples recibos e/ou tiques de caixa, notas de entrega,
albarás, resgardos bancarios...
– no caso de facturas electrónicas, a autenticidade da orixe e a integridade do seu
contido, deben estar garantida por algún dos medios previstos legalmente (firma
electrónica, código de verificación...)
– de conformidade co carácter finalista das subvención, non se admitirán facturas que
correspondan a conceptos non presupostados na memoria
– as facturas deben emitirse a nome da entidade perceptora da subvención
– cando unha entidade ou empresa emisora dunha factura estea exenta de IVE,
deberá achegar acreditación fidedigna da exención expedida polo órgano ou
administración competente
– as facturas ou minutas por prestación de servizos profesionais deberán conter os
mesmos elementos que os especificados para as facturas, e tratándose de persoas
físicas deberá constar nas mesmas a pertinente retención do IRPF, así como a
acreditación de que se practicou e liquidou ante a Axencia Estatal da Administración
Tributaria dita retención
– non se considerarán gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan
susceptibles de recuperación ou compensación, caso no que, tratándose de facturas,
computaranse os gastos acreditados deducido o IVE e o IRPF
– xustificaranse as retencións e ingresos a conta do IRPF, así como, o abono das
cotas da Seguridade Social, aínda que estas cantidades non sexan imputables á
subvención
– cando se xustifiquen gastos de aluguer, Modelo 115 de autoliquidación de retencións
e ingresos a conta sobre determinadas rendas procedentes do arrendamento, así
como, fotocopia do contrato de arrendamento
– cando se inclúan gastos de seguros, achegarase fotocopia do correspondente
contrato vixente durante o período subvencionado ou, no seu caso, recibo de
pagamento.
e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia, acompañando as
correspondentes resolucións de concesión ou, no seu caso, declaración responsable de non
percepción doutras axudas para a mesma finalidade procedentes doutras administracións
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ou entidades públicas ou privadas, nacionais, da Unión Europea ou de Organismo
Internacionais.
f) A beneficiaria deberá estar ao corrente no seu cumprimento coas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, e non ser debedora por resolución de procedencia de reintegro. Porén,
non será necesario presentar novas certificacións ao respecto se as obrantes no expediente
de concesión seguen vixentes conforme ao art. 23.3 do RLXS.
g) Declaración responsable do representante legal da entidade receptora, acreditativa dos
seguintes extremos:
•
•
•
•

•

•

Da veracidade da información e da autenticidade da documentación achegadas.
Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á
actividade subvencionada.
Que foron abonados aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do
dereito que incorporan.
Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de
aplicación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención,
que foi practicada a pertinente retención, así como que a mesma foi declarada,
liquidada e ingresada na Axencia Estatal da Administración Tributaria.
Carta de pago do reintegro que proceda en supostos de remanentes non aplicados,
excesos obtidos sobre o custe de actividade subvencionada e o interese de demora
correspondente (artigos 19.3 e 37.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, e art. 17.3 e 33.3 la Lei 9/2007, de 13 xuño de subvencións de Galicia).
No seu caso, de non dedución do IVE, cuxo importe, derivado dos gastos da axuda a
xustificar é asumido pola entidade beneficiaria ao non poder deducilo.

h) No caso de solicitar un anticipo, declaración responsable de non incorrer en ningunha das
prohibicións o situacións do art. 31.6 LSG.
i) Acreditarase a difusión pública do financiamento da Concellería de Parques, Xardíns,
Comercio, Participación Cidadá e Distritos, en cada unha das actividades para cuxa
realización se concede a presente subvención, segundo memoria de actividades achegada,
mediante a presenza destacada do logotipo oficial do Concello de Vigo, respectando en
todo momento a imaxe corporativa.
Décimo.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta
corrente número ES94 2080 0531 10 3040008569 (ABANCA).
Décimo primeiro.- Antes de proceder ao pago da subvención a entidade beneficiaria
deberá estar ao corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa Seguridade
Social e non ser debedora por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar
por medio dunha declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei 9/2007 de
Subvencións de Galicia.
Décimo segundo.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a
natureza das actividades subvencionadas e se realicen no período comprendido entre o
01/11/17 e o 30/09/18.

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

E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en
Vigo, ---- de ----------------- de 2018.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás catorce
horas e vinte e cinco minutos. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez

