ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 25 de outubro de 2018

ASISTENTES:

NON ASISTEN:

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

Dª Mª. Carmen Silva Rego.
D. Cayetano Rodríguez Escudero.

Invitados
Dª. Ana Laura Iglesias González
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e vinte e dous minutos do día vinte e
cinco 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, o secretario xeral do Pleno, Sr. Riesgo Boluda,
por ausencia da titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, o interventor
xeral, Sr. Escariz Couso, e a titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1229).-

RATIFICACIÓN DA URXENCIA

A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(1230).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DO
SUBMINISTRO DE MATERIAL E ALUGUER DE MAQUINARIA PARA AS OBRAS

S. extr. urx. 25/10/18

A REALIZAR NOS COLEXIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA POLO
PERSOAL BENEFICIARIO DO PROGRAMA VIGO EMPREGA (LOTES 1, 2, 3, 4, 5
E 6). EXPTE. 21790/332.
Dáse conta do informe-proposta do 24/10/18, asinado pola secretaria da Mesa de
Contratación, que di o seguinte:
10.- Propostas de clasificación/clasificación
a) Procedemento aberto para a contratación do subministro de material e aluguer de
maquinaria para as obras a realizar nos colexios de educación infantil e primaria polo
persoal beneficiario do programa Vigo Emprega (21.790-332) (lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6)
Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación e do informe 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 neste procedemento aberto para a contratación do subministro de
material e aluguer de maquinaria para as obras a realizar nos colexios de educación infantil
e primaria polo persoal beneficiario do programa Vigo Emprega (21.790-332) (lotes 1, 2, 3,
4, 5 e 6) na seguinte orde descendente:
LOTE 1: Formigóns, morteiros, outros

LOTE 2: Materiais de albanería e sanitarios

LOTE 3: Materiais para carpintería de madeira

1

Clasificación de orden

Puntuación

GARCI VENTA S.L.

100,00

LOTE 4: Materiais para carpintería de aluminio

LOTE 5: Materiais para fontanería e saneamento

LOTE 6: Material para instalacións eléctricas

Segundo.- Requirir aos licitadores clasificados en primeiro lugar, GARCI VENTA S.L. (lotes
1, 2, 3, 5 e 6) e HIROMEGAL,S.L. (lote 4), para que presenten, 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 proposta contida no precedente informe.

3(1231).PROXECTO DE CONVENIO COA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE
VIGO PARA A CELEBRACIÓN DA FEIRA INTERNACIONAL DO EMPREGO
UNIVERSITARIO (FINDE.U 2018). EXPTE. 15761/77
Visto o informe de fiscalización do 23/10/18, dáse conta do informe-proposta do
18/10/18, asinado pola técnica de Administración Xeral, o xefe do Servizo de
Emprego, o concelleiro-delegado de Emprego e polo concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
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I. A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO (G36826030), achegou solicitude en data
05/10/2018 remitida a través do Rexistro electrónico do Concello de Vigo (W304757-8117 e
W304760-3997) para tramitación de convenio de colaboración co Concello, xuntando a
seguinte documentación:
- certificación acreditativa de estar ao corrente das obrigas tributarias frónte á AEAT
expedido en data 27/09/2018.
- certificación acreditativa de estar ao corrente das obrigas tributarias frónte á Axencia
Tributaria de Galicia expedido en data 27/09/2018.
- certificación acreditativa de estar ao corrente das súas obrigas coa Tesourería Xeral da
Seguridade Social expedido en data 27/09/2018.
- declaración responsable de que a entidade non está incursa nas prohibicións para obter a
condición de beneficiaria previstas no art. 13, apartados 2 e 3, da Lei 38/2003, de 17 de
novembro e no art. 10, apartado 2 da Lei de Subvencións de Galicia.
- memoria e orzamento
- CIF da entidade
- datos do representante legal da entidade, don Manuel Joaquín Reigosa Roger, na súa
condición de reitor da Universidade de Vigo e, polo tanto, de presidente da Fundación da
Universidade de Vigo, cargo para o que foi nomeado mediante Decreto 59/2018, do 21 de
maio, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, segundo
resultou acreditado mediante copia da escritura do poder especial outorgado pola
FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO, con núm. 1968 do notario don José Antonio
Rodríguez González, de data 26/07/2018; achégase copia do DNI do representante.
- datos da titularidade da conta bancaria.
- Estatutos da FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO
II. En data 10/10/2018 o concelleiro delegado de Emprego, Economía, Industria,
Voluntariado e Relación con Sindicatos, asinou a orde de inicio de expediente para tramitar
o presente convenio.
III. A petición do servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local, expídese
certificación de data 10/10/2018 do tesoureiro municipal, acreditativa de que a beneficiaria
non ten débedas de dereito público, na vía de constrinximento, pendente de pagamento, no
Concello de Vigo.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
I. Obxecto:
O presente expediente ten por obxecto a aprobación dun convenio para a concesión directa
dunha axuda económica por importe de 12.000,00 € á FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE
VIGO (G36826030) que se instrumentaliza a través do convenio cuxo texto consta no
expediente e que se propón para aprobación, para a organización da Feira Internacional de
Emprego Universitario para fomento da empregabilidade de estudantes universitarios e
persoas tituladas de todas as áreas de coñecemento.

II. Procedemento de concesión directa:

No caso excepcional de concesión directa segundo o previsto no artigo 22.2.c) da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS), no art. 19.4.c) da Lei 9/2007, de
13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG) e na Base 38.4.2 das de Execución dos
Orzamentos xerais do Concello de Vigo do 2018, o acto de concesión ou o convenio terá o
carácter de bases reguladoras da concesión.
Dacordo co disposto nos artigos 28.1 da LXS e 26.1 da LSG, o convenio a través do cal se
canalicen estas subvencións establecerá as condicións e compromisos aplicables de
conformidade co disposto na lei.
Segundo resultou acreditado mediante as declaracións responsables e as certificacións
achegadas ao expediente, a entidade non está incursa en prohibición para ser beneficiaria
das subvencións, áchase ao corrente das súas obrigas tributarias e frónte á AEAT, a Axencia
Tributaria de Galicia e a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello
de Vigo.
O interese público, social e cultural, a competencia administrativa e a conveniencia na
concertación do convenio, recóllense na Memoria xustificativa que consta no expediente,
documento obrigado segundo sinala o art. 50 da Lei 40/2015 e o art. 199 LALG, na que
consta xustificada a necesidade e oportunidade da subscrición do convenio, o carácter non
contractual da actividade en cuestión, e o cumprimento do previsto na lei, en atención á
singularidade da entidade beneficiaria e o carácter extraordinario da subvención proposta
que motiva o presente procedemento.
O convenio entrará en vigor no momento da súa sinatura e despregará os seus efectos ata o
31 de decembro de 2019, sendo gastos subvencionables aqueles que, segundo o art. 31 da
LXS, respondan de maneira indubidable á natureza do proxecto subvencionado.
III. Suxeitos que asinan o convenio e capacidade xurídica con que actúa cada unha
das partes:
Por unha parte, asinará o presente convenio a Alcaldía-Presidencia, ao abeiro do art. 124 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL), que lle atribúe a
máxima representación do municipio; correspondéndolle, en caso de ser necesaria a súa
substitución, ao concelleiro delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e
Relación con Sindicatos.
Pola outra parte, asinará o convenio don Manuel Joaquín Reigosa Roger, na súa condición
de reitor da Universidade de Vigo e de presidente da Fundación Universidade de Vigo,
segundo resultou acreditado no expediente.
IV. Competencia para a actividade de fomento do emprego:
A Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sustentabilidade da Administración
Local que modificou á Lei 2/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local
(LRBRL), trata de clarificar, segundo a súa Exposición de Motivos, as competencias
municipais, para evitar duplicidades coas competencias doutras Administracións,
racionalizar a estrutura organizativa da Administración local e procede, xa que logo, a
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modificar o réxime competencial municipal coa modificación entre outros, dos artigos 25, 26
e 27 da LRBRL.
A Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coa competencia atribuída en materia de
réxime local no artigo 27.2 do Estatuto de Autonomía e, respectando a autonomía que ás
entidades locais lles recoñecen os artigos 140 e 142 da Constitución, aprobou a Lei 5/2014,
do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013.
A devandita lei establece no seu artigo 3.3 – a propósito das competencias distintas das
propias e das atribuídas por delegación- que non considera, entre outras, como exercicio de
novas competencias a continuidade na prestación dos servizos xa establecidos (apartado
terceiro a) nin a continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios
anteriores (apartado terceiro b); como é o caso das convocatorias de subvencións e
convenios que se veñen formalizando en exercicios anteriores desde a concellería de
Emprego.
Así mesmo, a Disposición adicional primeira, adicada ás competencias atribuídas pola
lexislación autonómica anterior á entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de
racionalización e sustentabilidade da Administración local establece que as competencias
atribuídas ás entidades locais pola lexislación autonómica anterior á entrada en vigor da Lei
27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local,
continuarán exercéndoas elas, rexéndose pola indicada lexislación ou, de ser o caso, polo
dereito estatal aplicable como supletorio, sen prexuízo do disposto nas disposicións
adicionais cuarta e quinta sobre asunción pola Comunidade Autónoma das competencias
relativas á educación, saúde e servizos sociais. A este respecto, compre subliñar que
corresponde a materias de competencia propias do Concello o disposto no artigo 80.2.p) da
Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, a participación na formación
de activos e desempregados, e que a empregabilidade e as políticas activas de emprego,
segundo se indica no artigo 4 da Lei 56/2003, do 16 de decembro, de Emprego, na
redacción dada polo artigo 2 del R.D.L 3/2011, do 18 de febreiro, de medidas urxentes para
a mellora da empregabilidade e a reforma das políticas activas de emprego, terán unha
dimensión local.
Os artigos 23 do Decreto do 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de
servizos das Corporacións Locais (RSCL) e 294 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
Administración local de Galicia, dispoñen que as Corporacións Locais poderán conceder
subvencións e axudas de contido económico a entidades, organismos ou particulares cuxos
servizos ou actividades complementen ou substitúan á competencia local.
Cómpre lembrar a este respecto, que a Xunta de Goberno Local, mediante acordo do
09/03/2012, considerou que o fomento do emprego, constitúe unha actividade prioritaria
dentro desta Administración municipal en atención ao seu persoal beneficiario, e no marco
de contextos económicos e sociais desfavorables.

V. Normativa de aplicación:

A tenor do disposto no artigo 48.7 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do
sector público, cando o convenio instrumente unha subvención deberá cumprir co previsto
na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e na normativa autonómica de
desenvolvemento que, no seu caso, resulte aplicable. Xa que logo, resulta de aplicación o
previsto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o Real Decreto
887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, nos seus preceptos
básicos; a Lei 9/2007 do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia; a lexislación básica do
Estado de réxime xurídico do sector público, en materia de réxime local e de procedemento
administrativo común das Administracións públicas; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do Real Decreto 887/2006; as Bases de Execución do Orzamento do Concello de
Vigo para o ano 2018, as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as
normas de dereito privado.
VI. Contía total e crédito orzamentario:
O importe do convenio de 12.000,00 € imputaranse con cargo á aplicación orzamentaria
2410 4800000 "Programa de axudas ao Plan de Emprego municipal", do orzamento xeral do
Concello de Vigo para o ano 2018.
Non se contempla a posibilidade de tramitar un pago anticipado.
Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación
deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a
xustificación da aplicación dada aos 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.
Se o custo 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, 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.
A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución total ou parcial
das actividades obxecto do convenio. Queda fóra deste concepto a contratación daqueles
gastos nos que teña que incorrer para a realización por si mesma das obras
subvencionadas.
O expediente incorpora o informe-proposta previsto no artigo 172 do Regulamento de
organización e funcionamento das entidades locais aprobado por Real Decreto 2568/1986,
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do 28 de novembro, que se dirixe ao órgano responsable para resolver, pois corresponde á
Xunta de Goberno Local a adopción do devandito acordo de aprobación do convenio e, con
carácter previo, de aprobación do gasto (artigo 31 LSG).
Xa que logo, con cáracter previo á aprobación do presente acordo pola Xunta de Goberno
Local, deberá emitir informe a Intervención Xeral do Concello sobre a existencia de crédito
axeitado e suficiente, para atender ás obrigas de contido económico que derivan da
concesión do mesmo.
VII. Prazo e forma de xustificación da subvención mediante tramitación electrónica:
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), a entidade está
obrigada a relacionarse electrónicamente coas Administracións Públicas.
Xa que logo, para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se
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 e sinatura electrónica admitidos na sede electrónica, que se
poden consultar no enlace https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=ga.
A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da LXS establécese o emprego de medios
electrónicos, informáticos e telemáticos para o procedemento de xustificación das
subvencións, con indicación dos trámites que deberán ser cumprimentados por vía
electrónica, informática ou telemática e os medios electrónicos e sistemas de comunicación
utilizables, que deberán axustarse ás especificacións que se establezan por Orde do
Ministerio de Economía e Facenda (Orde EHA/2261/2007, do 17 de xullo, pola que se regula
o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos na xustificación de
subvencións). A tal efecto, 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.
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.
A beneficiaria deberá xustificar no prazo máximo que remata o 05/11/2018, o cumprimento
da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos
recibidos con cargo aos orzamentos do ano 2018.
VIII. Publicidade:
O presente convenio quedará sometido ás normas de transparencia que regula a Lei
19/2013, do 9 de decembro, tendo que ser incorporadas ao Portal de transparencia e
deberá rexistrarse na BDNS no momento da concesión do convenio, que opera como

sistema nacional de publicidade das subvencións conforme establece a Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións.
IX. Recursos:
De conformidade cos artigos 52.2.a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local (LRBRL) e 210.a) do Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2568/1986, do 28 de novembro, as
resolucións da Xunta de Goberno Local poñen fin á vía administrativa.
Segundo os artigos 132 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, os actos administrativos que poñen fin
á vía administrativa, poden ser recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo
órgano que os ditou no prazo dun mes, ou directamente ante a xurisdición contenciosoadministrativa. Se se interpón o recurso de reposición, non poderá interpoñerse o recurso
contencioso-administrativo ata a resolución do primeiro ou ata a súa desestimación
presunta. O prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo será de dous
meses.
Por todo o anteriormente exposto, nos termos e condicións, alcance e contido do informe de
fiscalización da Intervención Xeral Municipal; previa a conformidade do Sr. ConcelleiroDelegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos, nos
termos das delegacións competenciais efectuadas en data 19/06/2015, proponse á Xunta de
Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Aprobar o proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a FUNDACIÓN
UNIVERSIDADE DE VIGO (G36826030) para a concesión directa dunha axuda
económica por importe de 12.000,00 €, para a organización da Feira Internacional de
Emprego Universitario 2018- FINDE.U 2018 para fomento da empregabilidade de
estudantes universitarios e persoas tituladas de todas as áreas de coñecemento.
2.- Autorizar o gasto de 12.000,00 €, como contrapartida do estipulado no presente
convenio , con cargo á partida 2410 4800000 "Programa de axudas ao Plan de
Emprego municipal", do orzamento xeral do Concello de Vigo para o ano 2018.
3.- Facultar ao Concelleiro de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e
Relación con Sindicatos D. Santos Héctor Rodríguez Díaz para asinar o citado
convenio.
4.- Rexistrar os datos estruturados do convenio aprobado, para a súa publicación na
Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), e publicar o mesmo no portal de
transparencia do Concello de Vigo, conforme o artigo 20 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións e artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
subvencións de Galicia

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO
PARA A CELEBRACIÓN DA FEIRA INTERNACIONAL DO EMPREGO UNIVERSITARIO (FINDE.U 2018)
Na casa do concello de Vigo, a xx de outubro de dous mil dezaoito.
REUNIDOS
Dunha parte o Alcalde de Vigo, D. Abel Caballero Álvarez, designado na sesión do pleno da
corporación do día 13 de xuño de 2015, e que actúa en representación do Concello de acordo
cos artigos 124.4.a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local (en diante LRBRL) e o
artigo 61.1.a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo de administración local de Galicia (en diante LAL GA).
Doutra parte, don Manuel Joaquín Reigosa Roger, Reitor da Universidade de Vigo, nomeado
segundo Decreto 59/2018, do 21 de maio, da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia, actuando en calidade de Presidente da Fundación da Universidade de Vigo, segundo o artigo 18 dos seus Estatutos, con CIF G36826030 con sede en Vigo,
Área Comercial Local A-12, 36313 Campus Universitario de Vigo, no seu nome e representación.
E, actuando dona María Concepción Campos Acuña, en calidade de secretaria do Goberno
Local do Concello de Vigo, dando fe do acto.
Ambas as partes recoñécense mutuamente capacidade legal suficiente para subscribir o outorgamento de presente convenio e
EXPOÑEN
Que unha das tarefas fundamentais do Concello de Vigo é a mellora do benestar da súa
cidadanía, sendo un elemento primordial para acadar este benestar a interacción desta co
mercado laboral.
O Concello de Vigo ten dentro das súas propostas para estes anos de crise, reducir a porcentaxe
de persoas desempregadas, mediante un conxunto de accións de colaboración co entramado
laboral, veciñal e social, entre as que figura, para acadar este obxectivo, a colaboración coas
organizacións sen ánimo de lucro, de tal xeito que se mellore a contratación de persoas en
situación de desemprego, cara a búsqueda de emprego, o autoemprego e o fomento do
emprendemento.
O desenvolvemento destas actividades de fomento do emprego veñen desenvolvéndose no
marco das políticas activas de emprego polas que a Concellería de Emprego, Economía,
Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos asume a tarefa de colaborar coas entidades
máis significativas coma FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO no desenvolvemento dunha
serie de accións de carácter dinamizador do emprego entre a cidadanía de Vigo, entre as que
cabe destacar a celebración de eventos feirais de índole internacional, estatal e autonómica as
cales redundan no beneficio da cidade en xeral e das persoas desempregadas en particular e,
de conformidade co anterior

MANIFESTAN
I.- Que a FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO, de carácter docente con fins de interese
xeral e sen ánimo de lucro, ten personalidade xurídica propia e capacidade de obrar creada en
data 21/07/1997, que se rexe pola Lei 50/2002, de 26 de decembro, os seus propios Estatutos e
demais normas aplicables.
A entidade está inscrita no Rexistro de Fundacións do Ministerio de Educación, Cultura e Depor te, co num. 355, co CIF G36826030.
A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO, dacordo coa documentación achegada en data
05/10/2018, remitida a través do Rexistro electrónico do Concello de Vigo (W304757-8117 e
W304760-3997), asume conforme ao establecido nos seus estatutos, entre outros, os seguintes
fins:
a) Prestar os servizos que sexan necesarios para que a Universidade de Vigo realice as súas
funcións básicas e non supoñan o exercicio de función de autoridade.
b) Promover e desenvolver, a través dos servizos que considere oportuno crear, aquelas
actividades que favorezan a actividade de extensión universitaria e cooperación internacional da
Universidade de Vigo.
c) Promover e desenvolver actividades de formación non reglada co fin de lograr as máximas
cotas de calidade de docencia e investigación.
d) Promover, apoiar e facilitar a actividade emprendedora da Universidade de Vigo, a través dos
servizos que considere oportuno crear, así como actuacións de fomento do emprego do
estudantado universitario.
e) Fomentar e promover a cooperación entre a Universidade de Vigo e o sector empresarial,
entidades e institucións da máis variada natureza.
f) Promover a realización de actividades que favorezan a integración da Universidade de Vigo no
seu entorno económico, social e cultural.
g) A promoción e comunicación da formación, investigación e actividades da Universidade de
Vigo.
II.- Que o Concello de Vigo, coñecedora desas actividades e accións e no exercicio da súa competencia propia que a Lei 5/1997, reguladora da Administración Local de Galicia, atribúe aos
concellos, en materia de participación na formación de activos e desempregados (artigo 80.2.le tra “p”) e do disposto na DA primeira e no artigo 3.3.b) da Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas
urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e
sustentabilidade da Administración Local.
III.- Que o Concello de Vigo considera que a FEIRA INTERNACIONAL DO EMPREGO UNIVERSITARIO ten un interese público e social, en tanto que a alta taxa de desemprego xuvenil na cidade afronta o seu futuro consciente de que é imprescindible a cooperación transfronteriza como
unha das vías para o seu desenvolvemento económico e social.
A celebración da Feira Internacional do Emprego Universitario 2018 (Finde.U 2018), dirixida a
estudantes e persoas tituladas de todas as áreas de coñecemento, ofrece a oportunidade de
manter contacto directo con organizacións e empresas que demandan talento universitario.
Os estudantes e tituladas/os universitarias/os que visiten a Finde.U 2018 (Oporto os días 16 e
17) en Vigo durante os días 23 e 24 de outubro, poderán distrutar de:
- Ofertas de emprego para persoas con titulación universitaria.
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- Oferta de prácticas, becas ou traballos ocasionais para estudantes universitarios.
- Procesos de selección a medio e longo prazo.
- A realización de entrevistas a candidatos seleccionados.
- Sesións informativas e talleres.
Na presente edición participan un total de 31 entidades en Vigo.
No marco da Finde.U a Universidade de Vigo organízanse unha serie de actividades co obxecti vo de facilitar a búsqueda de emprego por parte de estudantes e persoas egresadas, así como
para achegar ás empresas ao talento universitario.
Emprégase, así mesmo, o sistema BEAMIAN Digital You para a transmisión de CV de posibles
candidatas/os nos procesos de selección. Este sistema facilita a transmisión automática dos datos persoais e os currículos das candidaturas pasando simplemente a súa tarxeta de acceso
polo lector dixital de cada stand, sen ter que recorrer ao tradicional modelo en papel, aforrando
colas e esperas, e simplificando notablemente o proceso de entrega de CVs.
IV.- Que o vixente Orzamento Xeral do Concello de Vigo do 2018 inclúe crédito na aplicación orzamentaria 2410 4800000 "Programa de axudas ao Plan de Emprego municipal", para conceder
directamente, con carácter excepcional, segundo o previsto no artigo 22.2.c) da Lei 38/2003, de
17 de novembro, xeral de subvencións (LXS), no art. 67 do seu regulamento, no art. 19.4.c) da
Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG) e na Base 38.4.2 das de Execución
dos Orzamentos xerais do Concello de Vigo do 2018, unha subvención directa por razóns de interese público e social, como é en concreto a celebración da FEIRA INTERNACIONAL DO EMPREGO UNIVERSITARIO (FINDE.U 2018).
V.- Que a FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO non esta incursa en prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións
(LXS) e da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia (LSG), áchase ao corrente das súas obrigas
tributarias e frónte á 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.
VI.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da LXS e 26.1 da LSG, o convenio
será o instrumento habitual para canalizar as subvencións directas, os interviñentes, conclúen o
presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita subvención con arran xo aos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO comprométese a:
1º.- Colaborar coa Concellaría de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con
Sindicatos do Concello de Vigo en canto ao fomento da empregabilidade de estudantes
universitarios e persoas tituladas de todas as áreas de coñecemento.
2º.- Comunicar ao Concello de Vigo-Concellaría de Economía, Industria, Emprego, Voluntariado
e Relación cos Sindicatos, o lugar, datas e horas de inicio das accións a desenvolver. Así
mesmo, obrígase a comunicar calquera incidencia que imposibilite ou aprace a actividade
requirida.
3º.- Adoptar as medidas de difusión previstas na cláusula sexta.
4º.- Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.

5º.- Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución das
actividades previstas.
6º.- Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións e en xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das
subvencións no artigo 11 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
7º.- Someterse ás actuacións de comprobación a efectuar polo Concello de Vigo, aportando canta información lle sexa requirida no exercicio destas funcións.
Segundo.- O CONCELLO DE VIGO, pola sua parte, comprométese a:
1º.- Colaborar con FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO na orientación, supervisión e
avaliación das actividades realizadas.
2º.- Conceder á FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO unha subvención por importe de
12,000,00€ con cargo á 24104800000 - “Programa de Axudas ao Plan de Emprego Municipal”
mediante transferencia bancaria á Conta Corrente facilitada pola entidade e previa fiscalización
da Intervención do Concello de Vigo, do orzamento en vigor, co obxecto de coadxuvar ao finan ciamento da FEIRA INTERNACIONAL DO EMPREGO UNIVERSITARIO 2018.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquer outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da 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.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menos que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá á 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 beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ao financiamento municipal da actividade
subvencionada mediante a inclusión da imaxe institucional do Concello de Vigo en todas as actuacións publicitarias e de difusión que se realicen nas actividades da beneficiaria, debendo aparecer nestas co seu logotipo ou anagrama en calidade de colaborador de todas as actividades
realizadas por esta Asociación no ano 2018.
A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO achegará probas deste material para conformidade
do Concello de Vigo e o do seu logotipo.
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Séptimo.- A presente subvención 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.
Oitavo.- A beneficiaria deberá xustificar no prazo máximo que remata o día 5 de novembro de
2018 o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fon dos recibidos.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Pro cedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), a Asociación
beneficiaria está obrigada a relacionarse electrónicamente coas Administracións Públicas.
A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da LXS establécese o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos para o procedemento de xustificación das subvencións, con
indicación dos trámites que deberán ser cumprimentados por vía electrónica, informática ou tele mática e os medios electrónicos e sistemas de comunicación utilizables, que deberán axustarse
ás especificacións que se establezan por Orde do Ministerio de Economía e Facenda (Orde
EHA/2261/2007, do 17 de xullo, pola que se regula o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos na xustificación de subvencións). A tal efecto, a entidade beneficiaria achegará
a documentacion xustificativa por medios electrónicos, informáticos e telemáticos (EIT), resultan do esixible a aportación de facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das fac turas orixinais en papel.
No caso de que se achegue a documentación presencialmente, requirirase a súa subsanación
mediante a súa presentación electrónica. A estes efectos, considerarase como data de presenta ción da documentación aquela na que tivese realizado a subsanación.
Xa que logo, para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu
a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a conta xustificativa (integrada pola memoria de actividades e a memoria económica dos gastos incorridos) a
través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de identificación e
sinatura electrónica admitidos na sede electrónica, que se poden consultar no enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=g a.
A memoria económica da conta xustificativa deberá incluir unha relación de tódolos gastos incorridos mediante a aportación da seguinte documentación:
- Solicitude de abono da subvención.
- Memoria descritiva das actuacións realizadas xustificativas do cumprimento das condicións
impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos
resultados obtidos.
- Memoria económica que deberá incluir unha relación de tódolos xustificantes de pago dos gas tos incorridos á que se xuntarán as facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas
das facturas orixinais en papel e/ou os demais documentos de valor probatorio equivalente.
Reflectiranse nunha táboa todos os gastos acreditados mediante facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das facturas orixinais en papel, indicando o nome de empresa,
o número de CIF, a data, o número de factura e o IVE. Computarase o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito imposto (achegarase, a tal efecto, unha
declaración responsable da entidade de non dedución do IVE ou o acordo de exención do IVE) e
deberá indicarse o importe que se imputa á subvención (total/parcial).

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.
Non será preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de forma expresa que os pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con anterioridade ao proceso de xustificación
do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención.
Conforme establece o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvención, no seo artigo 70.3, trancorrido o
prazo establecido de xustificación sen presentarse esta ante o órgano administrativo
competente, éste requerirá ao beneficiario para que no prazo improrrogable de quince días sexa
presentada aos efectos previstos neste Capítulo. A falla de presentación da xustificación no
prazo establecido neste apartado levará consigo a esixencia do reintegro e demais
responsabilidades establecidas na Lei Xeral de Subvencions. A presentación da xustificación no
prazo adicional establecido neste apartado non eximirá ao beneficiario das sancións que,
conforme á Lei Xeral de Subvencions, correspondan.
Noveno.-Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ao corrente de pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor
por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración
responsable, ao abeiro ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Décimo.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da actividade subvencionada e se realicen no ano 2018.
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda 40.000 € por execución de obra ou
15.000 € no caso de subministración ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo primeiro.- A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polo servizo de Participación Cidadá e
Desenvolvemento Local dependente da Concellaría de Economía, Industria, Emprego,
Voluntariado e relación cos Sindicatos. O xefe do servizo de emitirá informe ao respecto facendo
constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orde a
considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo segundo.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellaría de Economía, Industria, Emprego, Voluntariado e relación cos Sindicatos 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
mora desde o pagamento das subvencións ata a data na que se acorde a procedencia do reinte gro nos casos dos artigos 37 LXS e 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu orzamento que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención,
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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.- 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 aprezación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e na
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimento Administrativo Común das Administracións
Públicas.
Décimo quinto.- Os datos persoais da solicitante e o do seu representante serán incorporados
aos ficheiros municipais. A finalidade da súa recollida é a instrución do procedemento para a
concesión da subvención, obxecto deste 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 e demais normativa de
aplicación, en orde á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos dacordo co previsto na Lei 39/2015, de 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e na normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o
Concello de Vigo.
Décimo sexto.- A participación do Concello de Vigo concrétase na concesión dunha subvención
nominativa formalizada mediante o presente convenio, que non derivará en ningún tipo de
relación laboral entre o Concello de Vigo e a entidade ou coas persoas participantes no
desenvolvemento das actividades subvencionadas.
Décimo séptimo.- 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 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E , en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
xx de outubro de 2018.

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

