ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 16 de abril de 2020
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
Dª Elena Espinosa Mangana
Dª Mª José Caride Estévez
D. Carlos López Font
D. Abel Losada Álvarez
Dª Yolanda Aguiar Castro
Dª Patricia Rodríguez Calviño

NON ASISTEN:

D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
D. Jaime Aneiros Pereira

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas do día dezaseis de abril de dous mil
vinte e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero Álvarez, coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a
concelleira, Sra. Aguiar Castro, constitúese a Xunta de Goberno Local desta
Corporación co obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa orde do día
remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, e a titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó
Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(248).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión ordinaria do 2 de abril,
extraordinaria e extraordinaria e urxente do 9 de abril de 2020. Deberán incorporarse
ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila do
Sr.Alcalde–presidente.
2(249).ADXUDICACIÓN DUN CONTRATO DE EMERXENCIA PARA A
REPARACIÓN DO VEHÍCULO DE ALTURA MATRÍCULA E2188BFL. EXPTE.
6094/213.
Dáse conta do informe-proposta do 14/04/2020, asinado pola xefa do Servizo de
Contratación e conformado pola concelleira de Área, que di o seguinte:

S.ord. 16/04/2020

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
Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, que declara o estado de alarma

ANTECEDENTES
Primeiro.- En data 7 de abril de 2020, o xefe do servizo de Extinción de Incendios elabora
memoria xustificativa na que pon de releve a necesidade de contratar a reparación do vehículo de altura matrícula E2188BFL, xustifica a emerxencia da contratación e identifica as características do contrato que pretende celebrar e xustifica a elección do contratista, ITURRI,
S.A.
As características do contrato son as seguintes:
•

O obxecto do contrato é a reparación do vehículo de altura (brazo articulado),
número 209 da Flota municipal, matrícula E2188BFL do Servizo de Bombeiros co fin
de acometer á reparación e substitución dun parafuso da coroa xiratoria, así como
diversas anomalías e deficiencias detectadas no último mantemento preventivo
realizado e reflectido no informe de deficiencias presentado pola empresa que
realizou este mantemento.
Descrición dos traballos correctivos
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

Substitución parafuso da coroa xiratoria.
Substitución dun latiguillo defectuoso
Reparación de cilindros de apoio.
Substitución de sensor de carga de cesta.
Substitución dun sensor de lonxitude de brazo.
Substitución dun sensor de xiro.
Reparación do motor de xiro do brazo.
Reparación do bloque hidráulico de apoios.
Substitución joystick de cesta.
Substitución cables de ballestas.
Substitución bomba hidráulica de emerxencia.
Reparación fugas hidráulicas.
Reparación fugas da liña de aire de botellas.

O presuposto base de licitación é de 74.358,13 euros (IVE engadido).

DESCRICIÓN

UD.

PRECIO UD.

PREZO TOTAL

Transporte vehículo a Alcalá, ida y vuelta

1

2.307,69

2.307,69€

Substitución parafuso da coroa xiratoria

1

14.393,85

14.393,85€

Substitución latiguillo

1

5.446,15

5.446,15€

Reparación cilindros de apoio

1

3.269,23

3.269,23€

Substitución sensor de carga cesta

1

5.792,31

5.792,31€

Substitución de sensores de lonxitude brazo

1

2.681,54

2.681,54€

Substitución sensores de xiro

1

3.401,54

3.401,54€

Reparación motor xiro do brazo

1

2036,92

2.036,92€

Reparación bloque hidráulico de apoios

1

6061,54

6.061,54€

Substitución joystick de cesta

1

3.792,31

3.792,31€

Substitución cables ballestas

1

1.530,77

1.530,77€

Substitución bomba hidráulica de emerxencia

1

4.478,46

4.478,46€

Reparacións fugas hidráulicas varias

1

2.480,69

2.480,69€

Reparación fugas liña aire botellas

1

3.780,00

3.780,00€

•
•

Valor estimado

61.453,00€

IVE

12.905,13€

Presuposto total
74.358,13€
O prazo de execución é de 15 días a contar dende o seguinte á notificación do acordo de adxudicación ó contratista.
O prazo de garantía é de doce (12) meses para os compoñentes que se substitúan
en seis meses (6) para as reparacións.

Segundo.- O licitador seleccionado, ITURRI, S.A., declara que ten aptitude para contratar.
Terceiro.- Pola súa natureza este gasto resultaría imputable á aplicación orzamentaria do
exercicio 2020 13602140001 "Reparación e mantemento elementos de transporte" e a súa
bolsa de vinculación.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
-IA TRAMITACIÓN DE EMERXENCIA
A 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 (en adiante LCSP), prevé tres formas
de tramitación do expediente de contratación: ordinaria, urxente e de emerxencia.
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A principal diferencia entre eles é o diferente prazo de duración da tramitación do
expediente.
A tramitación ordinaria é a que se segue por regra xeral, salvo que haxa motivos para
declarar a tramitación urxente ou que permitan aplicar a tramitación de emerxencia.
Os expedientes cualificados de urxentes tramitaranse seguindo o mesmo procedemento que
os ordinarios, máis gozarán de preferencia para o seu despacho e os prazos establecidos
para a licitación, adxudicación e formalización do contrato reduciranse á metade.
A tramitación de emerxencia se caracterizase porque nestes casos pódese prescindir da
tramitación do expediente de contratación, reservándose a tramitación ordinaria para
aquelas actuacións que non teñan o carácter de emerxencia.
A tramitación de emerxencia está regulada no artigo 120 da LCSP que a limita a aquilos
contratos que veñan determinados pola necesidade dunha actuación inmediata por mor de
acontecementos catastróficos, de situacións que supoñan grave perigo ou de necesidades
que afecten á defensa nacional. Caracterízase porque nestes casos pódese prescindir da
tramitación do expediente de contratación, reservándose a tramitación ordinaria para aquelas actuacións que non teñan o carácter de emerxencia.
Os supostos nos que cabe a tramitación de emerxencia son os seguintes:
1) Acontecementos catastróficos.
2) Situacións que supoñan grave perigo
3) Necesidades que afecten á defensa nacional.
O contrato que nos ocupa é necesario para reparar un dos vehículos utilizados para a
prestación do servizo de prevención e extinción de incendios, competencia municipal propia
(artigo 25.2 f) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local -LBRL- e
80.2c da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia), obrigatoria para os
municipios de máis de 20.000 habitantes (artigo 26.1.c LBRL). Tal e como informa o xefe do
servizo de Extinción de Incendios:
“Este servizo conta na actualidade con catro vehículos de salvamento en altura de
18, 37 (dous) e 55 metros que equivalen a 5-6 plantas, 10-11 plantas e 16-17
plantas. O 10 de marzo actual se tivo que paralizar o vehículo matrícula E2188BFL
deste Servizo debido as anomalías que lle foron detectadas nos traballos de
mantemento preventivo que se lle realizaron xunto coa ruptura sofrida nun parafuso
da coroa xiratoria.
Estas anomalías anula a seguridade da unidade, tanto par aos bombeiros que
operan como para as posibles vítimas que se poidan encontrar nunha vivenda por
encima dunha décimo primeira planta, razón pola que houbo que deixar inoperativo o
vehículo.
Non son poucos os edificios desta cidade que superan este número de plantas
anque a maior concentración está na zona de Coia.
A situación actual que se está padecendo a nivel nacional polo COVID-19, coa
declaración do estado de alarma que xera o confinamento da poboación para facer
fronte e evitar os contaxios, fai que a poboación permaneza moito tempo no interior
das súas vivendas o que xera un incremento potencial dos riscos que se poidan

producir, ben por incendios, rescate ou retirar afectados por fachada pola
imposibilade de realizalo por rescate horizontal.
Polo que, é necesario e imprescindible acometer os traballos necesarios para que
esta unidade poida estar operativa para facer fronte as intervencións que se poidan
presentar en edificacións que superen al once plantas co fin de minimizar respostas
negativas de operatividade, garantindo a resposta ante todo tipo de eventualidade e
emerxencia”.
O feito de que non esté operativo o único vehículo do servizo de extinción de incendios que
permite acceder ás vivendas situadas a partir da planta undécima dos edificios xera unha situación de grave perigo. Se se producise calquera emerxencia nestas vivendas e fose necesario acceder ó seu interior para evacuar ós seus ocupantes non sería posible. Situación
que se agrava pola crise xerada polo coronavirus COVID-2019 e a posterior declaración do
estado de alarma por Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, que obriga a poboación a
gardar confinamento nas súas vivendas, o que xera un incremento potencial dos riscos que
se poidan producir, ben por incendios, rescate ou retirar afectados por fachada pola imposibilade de realizalo por rescate horizontal. Á vista destas circunstancias o convinte é aplicar
a tramitación de emerxencia (artigo 120.1 LCSP) e proceder de xeito inmediato á reparación
do citado vehículo.
-IIDO RÉXIME DOS CONTRATOS DE EMERXENCIA
Este réxime excepcional caracterízase polas seguintes notas:
1. O órgano de contratación, sen obriga de tramitar expediente de contratación, poderá
ordenar a execución do necesario para remediar o acontecemento producido ou
satisfacer a necesidade sobrevida, ou contratar libremente o seu obxecto, en todo ou
en parte, sen suxeitarse aos requisitos formais establecidos na presente Lei, incluso
o da existencia de crédito suficiente. No caso de que non exista crédito adecuado e
suficiente, unha vez adoptado o acordo, procederase á súa dotación.
2. O prazo de inicio da execución das prestacións non poderá ser superior a un mes,
contado desde a adopción do acordo. Si excedésese este prazo, a contratación de
devanditas prestacións requirirá a tramitación dun procedemento ordinario.
3. Executadas as actuacións obxecto deste réxime excepcional, observarase o disposto
na lei sobre cumprimento dos contratos, recepción e liquidación da prestación.
4. Renderase a conta xustificativa do libramento que, no seu caso, se efectuase, con
reintegro dos fondos non investidos.
5. As restantes prestacións que sexan necesarias para completar a actuación
acometida pola Administración e que non teñan carácter de emerxencia
contrataranse con arranxo á tramitación ordinaria.
-IIIDO CRÉDITO PARA FACER FRONTE AO GASTO
Pola súa natureza este gasto resulta imputable á aplicación orzamentaria do ano 2020
13602140001 "Reparación e mantemento elementos de transporte" e a súa bolsa de vinculación, que ten crédito suficiente para aboar o prezo deste contrato.
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-IVCOMPETENCIA
A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda do LCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En mérito ao que antecede, se propón á Xunta de Goberno local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do
seguinte acordo:
ACORDO
“1º Adxudicación do contrato de servizos de reparación do vehículo de altura matrícula
E2188BFL, á empresa ITURRI, S.A., aplicando a tramitación de emerxencia ao abeiro do artigo 120 da LCSP, coas seguintes características:
•

O obxecto do contrato é a reparación do vehículo de altura (brazo articulado),
número 209 da Flota municipal, matrícula E2188BFL do Servizo de Bombeiros co fin
de acometer á reparación e substitución dun parafuso da coroa xiratoria, así como
diversas anomalías e deficiencias detectadas no último mantemento preventivo
realizado e reflectido no informe de deficiencias presentado pola empresa que
realizou este mantemento.
Descrición dos traballos correctivos
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

Substitución parafuso da coroa xiratoria.
Substitución dun latiguillo defectuoso
Reparación de cilindros de apoio.
Substitución de sensor de carga de cesta.
Substitución dun sensor de lonxitude de brazo.
Substitución dun sensor de xiro.
Reparación do motor de xiro do brazo.
Reparación do bloque hidráulico de apoios.
Substitución joystick de cesta.
Substitución cables de ballestas.
Substitución bomba hidráulica de emerxencia.
Reparación fugas hidráulicas.
Reparación fugas da liña de aire de botellas.

O prezo do contrato é de 74.358,13 euros (IVE engadido).

DESCRICIÓN

UD.

PRECIO UD.

PREZO TOTAL

Transporte vehículo a Alcalá, ida y vuelta

1

2.307,69

2.307,69€

Substitución parafuso da coroa xiratoria

1

14.393,85

14.393,85€

Substitución latiguillo

1

5.446,15

5.446,15€

Reparación cilindros de apoio

1

3.269,23

3.269,23€

Substitución sensor de carga cesta

1

5.792,31

5.792,31€

Substitución de sensores de lonxitude brazo

1

2.681,54

2.681,54€

Substitución sensores de xiro

1

3.401,54

3.401,54€

Reparación motor xiro do brazo

1

2036,92

2.036,92€

Reparación bloque hidráulico de apoios

1

6061,54

6.061,54€

Substitución joystick de cesta

1

3.792,31

3.792,31€

Substitución cables ballestas

1

1.530,77

1.530,77€

Substitución bomba hidráulica de emerxencia

1

4.478,46

4.478,46€

Reparacións fugas hidráulicas varias

1

2.480,69

2.480,69€

Reparación fugas liña aire botellas

1

3.780,00

3.780,00€

•

•
•

Valor estimado

61.453,00€

IVE

12.905,13€

Presuposto total

74.358,13€

O gasto imputarase á aplicación orzamentaria 13602140001 "Reparación e mantemento elementos de transporte" e a súa bolsa de vinculación do vixente orzamento,
que dispón de crédito suficiente.
O prazo de execución é de 15 días a contar dende o seguinte á notificación do acordo de adxudicación ó contratista.
O prazo de garantía é de doce (12) meses para os compoñentes que se substitúan
en seis meses (6) para as reparacións”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
3(250).ADXUDICACIÓN DUN CONTRATO DE EMERXENCIA PARA O
SUBMINISTRO DE MASCARILLAS DE PROTECCIÓN AUTOFILTRANTE FFP2.
EXPTE. 69423/212.
Dáse conta do informe-proposta de data 14/04/2020, asinado pola técnica de
Admón. Xeral, a xefa do Servizo de Contratación e pola concelleira-delegada de
Área, que di o seguinte:
LEXISLACIÓN APLICABLE
•
•

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
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•

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

ANTECEDENTES
Primeiro.- Con data 11 de marzo do 2020 a Organización Mundial da Saúde (OMS) declarou o brote de SARS-CoV 2 como pandemia.
Por Resolución da Alcaldía de data 12 de marzo de 2020 acordouse a creación dun Comité
de Seguimento de evolución do COVID-19, coa finalidade de analizar a situación e propoñer
a implementación das medidas que se estimen necesarias.
A evolución da pandemia deu lugar a que o Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo
de 2020, declarase a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Entre as medidas adoptadas a nivel municipal, en relación coa contratación, o propio 13 de
marzo de 2020 o órgano de contratación, a Xunta do Goberno local, acordou declarar a
emerxencia dos contratos necesarios para adoptar medidas relacionadas coa crise xerada
polo Coronavirus:
“1º.- A adopción de calquera medida, directa ou indirecta, para facer fronte ó coronavirus COVID-2019, xustificará a necesidade de actuar de maneira inmediata ó amparo do previsto no artigo 120 da LCSP.
2º.- A todos os contratos que se celebren para facer fronte á situación xerada polo
coronavirus COVID-2019, de acordo co establecido no punto anterior, aplicaráselles
a tramitación de urxencia”.
O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, declara o estado de alarma polo goberno da nación para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.
Segundo.- En data 13 de abril de 2020, o xefe da Área de Seguridade e Mobilidade elabora
memoria xustificativa na que pon de relevo a necesidade de contratar o SUBMINISTRO DE
MÁSCARAS DE CARA DE PROTECCIÓN AUTOFILTRANTE FFP2 con motivo do estado de
alarma pola crise sanitaria COVID-19, identifica as características do contrato que pretende
celebrar e xustifica a elección do contratista, COMERCIAL INTEGRAL ESPECIALISTA SUMINISTROS, S.L. (CIES).
As características do contrato son as seguintes:
➢ O obxecto do contrato é a adquisición de 6.000 máscaras de cara de protección autofiltrante FFP2.
➢ O prezo é de 35.599,89 euros (IVE incluído), sendo o importe correspondente ao IVE
de 6.178,49 euros.
➢ A entrega do subministro efectuarase a pedimento do responsable do contrato no
prazo das 24 horas seguintes.
➢ O responsable do contrato será o xefe da Área de Seguridade e Mobilidade.

➢ Forma de pagamento: o prezo correspondente ao subministro aboaráselle ao
contratista previa a presentación da correspondente factura.
➢ O prazo de garantía é de 2 anos.
Terceiro.- O licitador seleccionado, COMERCIAL INTEGRAL
SUMINISTROS, S.L. (CIES), declara que ten aptitude para contratar.

ESPECIALISTA

Cuarto.- Pola súa natureza este gasto resultaría imputable á aplicación orzamentaria do
exercicio 2020, 1320.2219900 (material diverso para a operatividade do servizo)
Ao non existir crédito suficiente, unha vez adoptado o acordo, deberá incrementarse á súa
dotación en 35.450,23 euros.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
-IA TRAMITACIÓN DE EMERXENCIA DOS CONTRATOS RELATIVOS A MEDIDAS
RELATIVAS Á SITUACIÓN XERADA POLO CORONAVIRUS COVID-2019
A 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 (en adiante LCSP), prevé tres formas
de tramitación do expediente de contratación: ordinaria, urxente e de emerxencia.
A principal diferencia entre eles é o diferente prazo de duración da tramitación do
expediente.
A tramitación ordinaria é a que se segue por regra xeral, salvo que haxa motivos para
declarar a tramitación urxente ou que permitan aplicar a tramitación de emerxencia.
Os expedientes cualificados de urxentes tramitaranse seguindo o mesmo procedemento que
os ordinarios, máis gozarán de preferencia para o seu despacho e os prazos establecidos
para a licitación, adxudicación e formalización do contrato reduciranse á metade.
A tramitación de emerxencia se caracterizase porque nestes casos pódese prescindir da
tramitación do expediente de contratación, reservándose a tramitación ordinaria para
aquelas actuacións que non teñan o carácter de emerxencia.
A tramitación de emerxencia está regulada no artigo 120 da LCSP que a limita a aquilos
contratos que veñan determinados pola necesidade dunha actuación inmediata por mor de
acontecementos catastróficos, de situacións que supoñan grave perigo ou de necesidades
que afecten á defensa nacional. Caracterízase porque nestes casos pódese prescindir da
tramitación do expediente de contratación, reservándose a tramitación ordinaria para aquelas actuacións que non teñan o carácter de emerxencia.
Os supostos nos que cabe a tramitación de emerxencia son os seguintes:
1) Acontecementos catastróficos.
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2) Situacións que supoñan grave perigo
3) Necesidades que afecten á defensa nacional.
A crise xerada polo coronavirus COVID-2019 pode cualificarse como unha situación que supón grave perigo, o que permitiría aplicar a tramitación de emerxencia (artigo 120.1 LCSP).
Nesta liña, a XGL, en data 13 de marzo, adoptou o seguinte acordo:
“1º.- A adopción de calquera medida, directa ou indirecta, para facer fronte ó
coronavirus covid-2019, xustificará a necesidade de actuar de maneira inmediata ó
amparo do previsto no artigo 120 da LCSP.
2º.- A todos os contratos que se celebren para facer fronte á situación xerada polo
coronavirus covid-2019, de acordo co establecido no punto anterior, aplicaráselles a
tramitación de urxencia”.
Da memoria do servizo xestor despréndese que o presente contrato está relacionado directamente coas medidas adoptadas para facer fronte ao coronavirus covid-2019 polo que está
xustificada a tramitación de emerxencia do mesmo e o seu obxecto é de competencia
municipal.
O Servizo de Policía Local, ao obxecto de facer fronte á situación xerada polo coronavirus
COVID-19, por razóns da súa operatividade en prevención de riscos que puideran derivarse
da situación de alarma, ten a necesidade de adquirir 6.000 máscaras de cara de protección
autofiltrante FFP2. As entidades locais teñen entre as súas competencias propias “Policía
local, protección civil, prevención e extinción de incendios” (artigo 25.2.f da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases do réxime local).
-IIDO RÉXIME DOS CONTRATOS DE EMERXENCIA
Este réxime excepcional caracterízase polas seguintes notas:
1. O órgano de contratación, sen obriga de tramitar expediente de contratación, poderá
ordenar a execución do necesario para remediar o acontecemento producido ou
satisfacer a necesidade sobrevida, ou contratar libremente o seu obxecto, en todo ou
en parte, sen suxeitarse aos requisitos formais establecidos na presente Lei, incluso
o da existencia de crédito suficiente. No caso de que non exista crédito adecuado e
suficiente, unha vez adoptado o acordo, procederase á súa dotación.
2. O prazo de inicio da execución das prestacións non poderá ser superior a un mes,
contado desde a adopción do acordo. Si excedésese este prazo, a contratación de
devanditas prestacións requirirá a tramitación dun procedemento ordinario.
3. Executadas as actuacións obxecto deste réxime excepcional, observarase o disposto
na lei sobre cumprimento dos contratos, recepción e liquidación da prestación.
4. Renderase a conta xustificativa do libramento que, no seu caso, se efectuase, con
reintegro dos fondos non investidos.

5. As restantes prestacións que sexan necesarias para completar a actuación
acometida pola Administración e que non teñan carácter de emerxencia
contrataranse con arranxo á tramitación ordinaria.
-IIIDO CRÉDITO PARA FACER FRONTE AO GASTO
Pola súa natureza este gasto resulta imputable á aplicación orzamentaria do ano 2020,
1320.2219900 (material diverso para a operatividade do servizo). Ao non existir crédito suficiente, unha vez adoptado o acordo, deberá incrementarse á súa dotación en 35.450,23 euros.
-IVCOMPETENCIA
A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda do LCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En mérito ao que antecede, se propón á Xunta de Goberno local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do
seguinte acordo:
ACORDO
“1º Adxudicación do contrato de MÁSCARAS DE CARA DE PROTECCIÓN
AUTOFILTRANTE FFP2, á empresa COMERCIAL INTEGRAL ESPECIALISTA
SUMINISTROS, S.L. (CIES) (B-36.916.377), aplicando a tramitación de emerxencia
ao abeiro do artigo 120 da LCSP, coas seguintes características:
➢ O obxecto do contrato é o subministro de 6.000 máscaras de cara de protección
autofiltrante FFP2 con motivo do estado de alarma pola crise sanitaria COVID-19.
➢ O prezo é de 35.599,89 euros (IVE incluído), sendo o importe correspondente ao
IVE de 6.178,49 euros.
➢ O responsable do contrato será o xefe da Área de Seguridade e Mobilidade.
➢ A entrega do subministro efectuarase a pedimento do responsable do contrato no
prazo das 24 horas seguintes.
➢ Forma de pagamento: o prezo correspondente ao subministro aboaráselle ao
contratista previa presentación da correspondente factura.
➢ O prazo de garantía é de 2 anos.
2º.- Incoación da oportuna modificación orzamentaria para dotar á aplicación
orzamentaria 1320.2219900 (material diverso para a operatividade do servizo) do
estado de gastos do vixente orzamento municipal, do crédito necesario para facer
fronte ao gasto que se deriva deste expediente”.

S.ord. 16/04/2020

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

4(251).ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO PARA A
ADQUISICIÓN DE PORTÁTILES PARA O TELETRABALLO DA PLANTILLA POR
TRAMITACIÓN DE EMERXENCIA. EXPTE. 9146/113.
Dáse conta do informe-proposta de data 13/04/2020, asinado pola xefa do servizo
de Contratación e a concelleira-delegada de área, que di o seguinte:
LEXISLACIÓN APLICABLE
•
•
•
•

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral
da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se opoña ao
Real decreto lexislativo 3/2011
Resolución da Alcaldía do Concello de Vigo de data 12 de marzo de 2020

ANTECEDENTES
Primeiro.- Con data 11 de marzo do 2020 a Organización Mundial da Saúde (OMS)
declarou o brote de SARS-CoV 2 como pandemia.
Por Resolución da Alcaldía de data 12 de marzo de 2020 acordouse a creación dun Comité
de Seguimento de evolución do COVID-19, coa finalidade de analizar a situación e propoñer
a implementación das medidas que se estimen necesarias.
A evolución da pandemia deu lugar a que o Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo
de 2020, declarase a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Entre as medidas adoptadas a nivel municipal, en relación coa contratación, o propio 13 de
marzo de 2020 o órgano de contratación, a Xunta do Goberno local, acordou declarar a
emerxencia dos contratos necesarios para adoptar medidas relacionadas coa crise xerada
polo Coronavirus:
“1º.- A adopción de calquera medida, directa ou indirecta, para facer fronte ó
coronavirus COVID-2019, xustificará a necesidade de actuar de maneira inmediata ó
amparo do previsto no artigo 120 da LCSP.
2º.- A todos os contratos que se celebren para facer fronte á situación xerada polo
coronavirus COVID-2019, de acordo co establecido no punto anterior, aplicaráselles
a tramitación de urxencia”.

O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, declara o estado de alarma polo goberno da
nación para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.
Segundo.- En data 8 de abril de 2020, o xefe do Servizo de Administración Electrónica
elabora memoria xustificativa na que pon de releve a necesidade de contratar o subministro
de portátiles para teletraballo da plantilla, identifica as características do contrato que
pretende celebrar e xustifica a elección do contratista, OPCON INFORMATICA, SL.
As características do contrato son as seguintes:
•
•
•
•
•

O obxecto do contrato é a adquisición de 24 equipos portátiles “Portátil ACER EXTENSA 15 EX215-51G-54S2”.
O prezo é de 15.550,92 euros (IVE incluído).
O prazo de entrega é de 1 día a contar dende o seguinte á notificación do acordo de
adxudicación ó contratista.
O prazo de garantía é de 1 ano.
As características técnicas dos equipos están especificadas na oferta incorporada ó
expediente.

Terceiro.- O licitador seleccionado, OPCON INFORMATICA, SL., declara que ten aptitude
para contratar.
Cuarto.- Pola súa natureza este gasto resultaría imputable á aplicación orzamentaria
9207.6260000 “Adquisición de medios informáticos.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
-IA TRAMITACIÓN DE EMERXENCIA DOS CONTRATOS RELATIVOS A MEDIDAS
RELATIVAS Á SITUACIÓN XERADA POLO CORONAVIRUS COVID-2019
A 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 (en adiante LCSP), prevé tres formas
de tramitación do expediente de contratación: ordinaria, urxente e de emerxencia.
A principal diferencia entre eles é o diferente prazo de duración da tramitación do
expediente.
A tramitación ordinaria é a que se segue por regra xeral, salvo que haxa motivos para
declarar a tramitación urxente ou que permitan aplicar a tramitación de emerxencia.
Os expedientes cualificados de urxentes tramitaranse seguindo o mesmo procedemento que
os ordinarios, máis gozarán de preferencia para o seu despacho e os prazos establecidos
para a licitación, adxudicación e formalización do contrato reduciranse á metade.
A tramitación de emerxencia se caracterizase porque nestes casos podese prescindir da
tramitación do expediente de contratación, reservándose a tramitación ordinaria para
aquelas actuacións que non teñan o carácter de emerxencia.

S.ord. 16/04/2020

A tramitación de emerxencia está regulada no artigo 120 da LCSP que a limita a aqueles
contratos que veñan determinados pola necesidade dunha actuación inmediata por mor de
acontecementos catastróficos, de situacións que supoñan grave perigo ou de necesidades
que afecten á defensa nacional. Caracterízase porque nestes casos pódese prescindir da
tramitación do expediente de contratación, reservándose a tramitación ordinaria para
aquelas actuacións que non teñan o carácter de emerxencia.
Os supostos nos que cabe a tramitación de emerxencia son os seguintes:
1) Acontecementos catastróficos.
2) Situacións que supoñan grave perigo
3) Necesidades que afecten á defensa nacional.
A crise xerada polo coronavirus COVID-2019 pode cualificarse como unha situación que
supón grave perigo, o que permitiría aplicar a tramitación de emerxencia (artigo 120.1
LCSP).
Nesta liña, a XGL, en data 13 de marzo, adoptou o seguinte acordo:
“1º.- A adopción de calquera medida, directa ou indirecta, para facer fronte ó
coronavirus covid-2019, xustificará a necesidade de actuar de maneira inmediata ó
amparo do previsto no artigo 120 da LCSP.
2º.- A todos os contratos que se celebren para facer fronte á situación xerada polo
coronavirus covid-2019, de acordo co establecido no punto anterior, aplicaráselles a
tramitación de urxencia”.
Da memoria do servizo xestor despréndese que este contrato está relacionado directamente
coas medidas adoptadas para facer fronte ao coronavirus covid-2019 polo que está
xustificada a tramitación de emerxencia. Durante a crise é necesario garantir a continuidade
da actuación administrativa, máis garantindo a seguridade e saúde do persoal municipal.
Razón pola que a Alcaldía resolveu, en data 12 de marzo de 2020, “Posibilitar sistemas de
traballo non presenciais”. Para facilitar o teletraballo é necesario adquirir equipos portátiles.
-IIDO RÉXIME DOS CONTRATOS DE EMERXENCIA
Este réxime excepcional caracterízase polas seguintes notas:
1. O órgano de contratación, sen obriga de tramitar expediente de contratación, poderá
ordenar a execución do necesario para remediar o acontecemento producido ou
satisfacer a necesidade sobrevida, ou contratar libremente o seu obxecto, en todo ou
en parte, sen suxeitarse aos requisitos formais establecidos na presente Lei, incluso
o da existencia de crédito suficiente. No caso de que non exista crédito adecuado e
suficiente, unha vez adoptado o acordo, procederase á súa dotación.
2. O prazo de inicio da execución das prestacións non poderá ser superior a un mes,
contado desde a adopción do acordo. Se se excedese este prazo, a contratación de
devanditas prestacións requirirá a tramitación dun procedemento ordinario.

3. Executadas as actuacións obxecto deste réxime excepcional, observarase o disposto
na lei sobre cumprimento dos contratos, recepción e liquidación da prestación.
4. Renderase a conta xustificativa do libramento que, no seu caso, se efectuase, con
reintegro dos fondos non investidos.
5. As restantes prestacións que sexan necesarias para completar a actuación
acometida pola Administración e que non teñan carácter de emerxencia
contrataranse con arranxo á tramitación ordinaria.
-IIIDO CRÉDITO PARA FACER FRONTE Ó GASTO
Pola súa natureza este gasto resultaría imputable á aplicación orzamentaria 9207.6260000
“Adquisición de medios informáticos” .
-IVCOMPETENCIA
A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de Goberno local
(apartado 4 da disposición adicional segunda do LCSP), na súa calidade de órgano de
contratación.
En mérito 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:
ACORDO
“Adxudicación do contrato subministro de 24 equipos portátiles “Portátil ACER
EXTENSA 15 EX215-51G-54S2” para teletraballo da plantilla, á empresa OPCON
INFORMATICA, SL. (CIF B36858512), aplicando a tramitación de emerxencia ao
abeiro do artigo 120 da LCSP, coas seguintes características:
➢ O obxecto do contrato é a adquisición de 24 equipos portátiles “Portátil ACER
EXTENSA 15 EX215-51G-54S2”.
➢ O prezo é de 15.550,92 euros (IVE engadido).
➢ O prazo de entrega é de 1 día a contar dende o seguinte á notificación do acordo
de adxudicación ó contratista.
➢ O prazo de garantía é de 1 ano.
➢ As características técnicas dos equipos están especificadas na oferta incorporada ó expediente.

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

5(252).PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DO SERVIZO
NECESARIO PARA O MANTEMENTO E SOPORTE DE APLICACIÓNS
PROPIEDADE DO CONCELLO (2020-2025) . EXPTE. 8952/113.

S.ord. 16/04/2020

Visto o informe de fiscalización do 13/03/2020, dáse conta do informe-proposta da
Mesa de Contratación de data 12/03/2020, que di o seguinte:
11.- Propostas de adxudicación
a) Procedemento aberto para a contratación do servizo necesario para o
mantemento e soporte de aplicacións propiedade do Concello (2020-2025) (8.952-113)
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 do servizo necesario para o mantemento e soporte de
aplicacións propiedade do Concello (2020-2025) (8.952-113)

ANTECEDENTES
Primeiro.- Con data do 30 de decembro de 2019 a Xunta de Goberno local, acordou:
“PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de contratación por procedemento aberto ordinario coa
finalidade de realizar a contratación do servizo para a “Contratación do servizo de
mantemento de software desenvolvido internamente (2020-25)”
SEGUNDO.- Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerá a
contratación, redactado pola Xefa do Servizo de Contratación e asinado en data
19/12/2019.
TERCEIRO.-Aprobar o Prego de Cláusulas Técnicas Particulares, de data 11/12/2019
asinado polo xefe de servizo de Administración Electrónica
CUARTO.- Autorizar o gasto de 120.000,00 €, que inclúe un IVE de 20.826,44 € , dende o 1
de marzo de 2020 , o cal se imputará ás seguintes partidas:
Partida

Importe (con ive)

9207.2279902 Mantemento Software

70.000 €

2310.2279900
Benestar Social

30.000 €

Estudios e traballos técnicos-Área de

9320-2279900 Estudos e traballos técnicos-Xestión de
Ingresos

20.000 €

QUINTO.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista”.
Segundo.- A concelleira delegada de Contratación, por delegación da Xunta de Goberno
local (acordo do 20 de xuño de 2019), o 28 de decembro de 2020 adoptou a seguinte
resolución:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación do servizo necesario
para o mantemento e soporte de aplicacións propiedade do Concello (2020-2025) (8.952113) na seguinte orde descendente:
Licitador
1

IMATIA INNOVATION, S.L.

Puntuación total
100 puntos

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, IMATIA INNOVATION, S.L. (B36.499.960), 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”.

Terceiro.- Esta resolución foi notificada ao licitador clasificado en primeiro lugar, IMATIA
INNOVATION, S.L., o día 3 de marzo de 2020, que presenta a documentación requirida o 10
de marzo, dentro do prazo concedido.
Cuarto.- A Mesa de Contratación na sesión do 12 de marzo de 2020 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).

S.ord. 16/04/2020

Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar
IMATIA INNOVATION, S.L., 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 teña presentado a mellor oferta, de conformidade coo disposto no artigo 145,
segundo proceda de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que
rexa a licitación.
A oferta máis vantaxosa para a administración contratante é a formulada por IMATIA
INNOVATION, S.L., de conformidade co informe de valoración da proposición avaliable
mediante xuízo de valor de data 18 de febreiro de 2020 e co acordo da Mesa de
Contratación do 27 de febreiro de 2020 polo que se outorga ao licitador a máxima
puntuación na proposición avaliable a través de fórmula (cláusula 16.3 do PCAP).
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 IMATIA INNOVATION, S.L. (B-36.499.960) o procedemento aberto para a
contratación do servizo necesario para o mantemento e soporte de aplicacións
propiedade do Concello (2020-2025) (8.952-113) coas seguintes condicións:
a) O prezo total do contrato é de 120.000 euros, sendo a cota correspondente ao
IVE de 20.826,45 euros, cunha porcentaxe de desconto único do 10% a aplicar
aos prezos unitarios consignados en el apartado 3.G do Anexo I -FEC- do PCAP.
b) Propón unha bolsa de horas adicionais de programadores sen custo para o
Concello de 181 horas.
c) Propón unha bolsa de horas adicionais de analista sen custo para o Concello de
43 horas.
d) Propón unha bolsa de horas adicionais de xefe de proxecto sen custo para o
Concello de 18 horas.
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.

6(253).ADXUDICACIÓN DUN CONTRATO DE EMERXENCIA PARA O
SUBMINISTRO DE BUZOS DE PROTECCIÓN PERSOAL. EXPTE. 69412/212.
Dáse conta do informe-proposta de data 14/04/2020, asinado pola técnica de
Admon. Xeral, a xefa do Servizo de Contratación, e a concelleira-delegada de Área,
que di o seguinte:
LEXISLACIÓN APLICABLE
•
•
•

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral
da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se opoña ao
Real decreto lexislativo 3/2011

ANTECEDENTES
Primeiro.- Con data 11 de marzo do 2020 a Organización Mundial da Saúde (OMS) declarou o brote de SARS-CoV 2 como pandemia.
Por Resolución da Alcaldía de data 12 de marzo de 2020 acordouse a creación dun Comité
de Seguimento de evolución do COVID-19, coa finalidade de analizar a situación e propoñer
a implementación das medidas que se estimen necesarias.
A evolución da pandemia deu lugar a que o Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo
de 2020, declarase a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Entre as medidas adoptadas a nivel municipal, en relación coa contratación, o propio 13 de
marzo de 2020 o órgano de contratación, a Xunta do Goberno local, acordou declarar a
emerxencia dos contratos necesarios para adoptar medidas relacionadas coa crise xerada
polo Coronavirus:
“1º.- A adopción de calquera medida, directa ou indirecta, para facer fronte ó coronavirus COVID-2019, xustificará a necesidade de actuar de maneira inmediata ó amparo do previsto no artigo 120 da LCSP.
2º.- A todos os contratos que se celebren para facer fronte á situación xerada polo
coronavirus COVID-2019, de acordo co establecido no punto anterior, aplicaráselles
a tramitación de urxencia”.
O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, declara o estado de alarma polo goberno da nación para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

S.ord. 16/04/2020

Segundo.- En data 2 de abril de 2020, o Xefe de Área de Seguridade e Mobilidade elabora
memoria xustificativa na que pon de releve a necesidade de contratar o subministro de 27
Buzos de protección persoal, para dar resposta ás necesidades de prevención de riscos laborais derivadas do estado de alarma pola crise sanitaria COVID-19, identifica as características do contrato que pretende celebrar e xustifica a elección do contratista, NORFIX SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.
As características do contrato son as seguintes:
•
•
•
•
•

•

O obxecto do contrato é o subministro de 27 buzos de protección persoal Spacel.
O prezo do contrato é de 2.776,95 euros (IVE engadido).
O prazo de execución do contrato é inmediato a contar dende o seguinte á notificación do acordo de adxudicación ó contratista.
O responsable do contrato será o o Xefe de Área de Seguridade e Mobilidade.
Forma de pagamento: O prezo correspondente ao subministro aboaráselle ó contratista previa a presentación da correspondente factura.
O prazo de garantía é de 2 anos.

Terceiro.- O licitador seleccionado, NORFIX SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L, có CIF
B36509651, declara que ten aptitude para contratar.
Cuarto.- Pola súa natureza este gasto resultaría imputable á aplicación orzamentaria do
exercicio 2020: 1330.2219900 (material, sinais e pinturas).
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
-IA TRAMITACIÓN DE EMERXENCIA DOS CONTRATOS RELATIVOS A MEDIDAS
RELATIVAS Á SITUACIÓN XERADA POLO CORONAVIRUS COVID-2019
A 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 (en adiante LCSP), prevé tres formas
de tramitación do expediente de contratación: ordinaria, urxente e de emerxencia.
A principal diferencia entre eles é o diferente prazo de duración da tramitación do
expediente.
A tramitación ordinaria é a que se segue por regra xeral, salvo que haxa motivos para
declarar a tramitación urxente ou que permitan aplicar a tramitación de emerxencia.
Os expedientes cualificados de urxentes tramitaranse seguindo o mesmo procedemento que
os ordinarios, máis gozarán de preferencia para o seu despacho e os prazos establecidos
para a licitación, adxudicación e formalización do contrato reduciranse á metade.
A tramitación de emerxencia se caracterizase porque nestes casos pódese prescindir da
tramitación do expediente de contratación, reservándose a tramitación ordinaria para
aquelas actuacións que non teñan o carácter de emerxencia.

A tramitación de emerxencia está regulada no artigo 120 da LCSP que a limita a aquilos
contratos que veñan determinados pola necesidade dunha actuación inmediata por mor de
acontecementos catastróficos, de situacións que supoñan grave perigo ou de necesidades
que afecten á defensa nacional. Caracterízase porque nestes casos pódese prescindir da
tramitación do expediente de contratación, reservándose a tramitación ordinaria para aquelas actuacións que non teñan o carácter de emerxencia.
Os supostos nos que cabe a tramitación de emerxencia son os seguintes:
1) Acontecementos catastróficos.
2) Situacións que supoñan grave perigo
3) Necesidades que afecten á defensa nacional.
A crise xerada polo coronavirus COVID-2019 pode cualificarse como unha situación que supón grave perigo, o que permitiría aplicar a tramitación de emerxencia (artigo 120.1 LCSP).
Nesta liña, a XGL, en data 13 de marzo, adoptou o seguinte acordo:
“1º.- A adopción de calquera medida, directa ou indirecta, para facer fronte ó
coronavirus covid-2019, xustificará a necesidade de actuar de maneira inmediata ó
amparo do previsto no artigo 120 da LCSP.
2º.- A todos os contratos que se celebren para facer fronte á situación xerada polo
coronavirus covid-2019, de acordo co establecido no punto anterior, aplicaráselles a
tramitación de urxencia”.
Da memoria do servizo xestor despréndese que o presente contrato está relacionado directamente coas medidas adoptadas para facer fronte ao coronavirus covid-2019 polo que está
xustificada a tramitación de emerxencia do mesmo e o seu obxecto é de competencia
municipal.
O Servizo de voluntarios de Protección Civil, ao obxecto de facer fronte á situación xerada
polo coronavirus COVID-19, por razóns da súa operatividade en prevención de riscos que
puideran derivarse da situación de alarma, ten a necesidade de adquirir 27 buzos de
protección persoal Spacel. As entidades locais teñen entre as súas competencias propias
“Policía local, protección civil, prevención e extinción de incendios” (artigo 25.2.f da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local).
-IIDO RÉXIME DOS CONTRATOS DE EMERXENCIA
Este réxime excepcional caracterízase polas seguintes notas:
1. O órgano de contratación, sen obriga de tramitar expediente de contratación, poderá
ordenar a execución do necesario para remediar o acontecemento producido ou
satisfacer a necesidade sobrevida, ou contratar libremente o seu obxecto, en todo ou
en parte, sen suxeitarse aos requisitos formais establecidos na presente Lei, incluso
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2.
3.
4.
5.

o da existencia de crédito suficiente. No caso de que non exista crédito adecuado e
suficiente, unha vez adoptado o acordo, procederase á súa dotación.
O prazo de inicio da execución das prestacións non poderá ser superior a un mes,
contado desde a adopción do acordo. Si excedésese este prazo, a contratación de
devanditas prestacións requirirá a tramitación dun procedemento ordinario.
Executadas as actuacións obxecto deste réxime excepcional, observarase o disposto
na lei sobre cumprimento dos contratos, recepción e liquidación da prestación.
Renderase a conta xustificativa do libramento que, no seu caso, se efectuase, con
reintegro dos fondos non investidos.
As restantes prestacións que sexan necesarias para completar a actuación
acometida pola Administración e que non teñan carácter de emerxencia
contrataranse con arranxo á tramitación ordinaria.
-IIIDO CRÉDITO PARA FACER FRONTE AO GASTO

Pola súa natureza este gasto resulta imputable á aplicación orzamentaria do ano 2020,
1330.2219900 (material, sinais e pinturas) que ten crédito suficiente para aboar o prezo deste contrato.
-IVCOMPETENCIA
A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda do LCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En mérito ao que antecede, se propón á Xunta de Goberno local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do
seguinte acordo:
ACORDO
“1º Adxudicación do contrato de subministro de adquisición de 27 BUZOS DE
PROTECCIÓN PERSOAL SPACEL, por un importe de 2.776,95 euros (IVE
engadido) á NORFIX SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L., có CIF B36509651 , aplicando a tramitación de emerxencia ao abeiro do artigo 120 da LCSP, coas seguintes características:
➢ O obxecto do contrato é o subministro de adquisición de 27 buzos de protección
persoal Spacel.
➢ O prezo é de 2.776,95 euros (IVE engadido).
➢ O gasto imputarase á aplicación orzamentaria 1330.2219900 (material, sinais e
pinturas), que dispón de crédito suficiente.
➢ O prazo de execución do contrato é inmediato a contar dende o seguinte á notificación do acordo de adxudicación ó contratista.
➢ O responsable do contrato será o xefe da Área de Seguridade e Mobilidade.

➢ Forma de pagamento: O prezo correspondente ao subministro aboaráselle ó
contratista previa a presentación da correspondente factura.
➢ O prazo de garantía é de 2 anos.”.

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

7(254).SUBVENCIÓN NOMINATIVA Á ENTIDADE ÁRTIKA CB PARA O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DAS ARTES ESCÉNICAS 2019-20 NA SALA
ÁRTIKA. EXPTE. 3291/330.
Visto o informe de fiscalización do 08/04/2020, dáse conta do informe-proposta de
data 03/04/2020, asinado polo xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, a
secretaria de Admón. Municipal, o concelleiro-delegado de Cultura e polo concelleiro
de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
O día 02.03.2020, a entidade ÁRTIKA CB presenta na sede electrónica do Concello escrito
de solicitude de subvención para o PROGRAMA DAS ARTES ESCÉNICAS 2019-20 NA
SALA ÁRTIKA que tivo lugar do 7 de decembro do 2019 ao 23 de xaneiro do 2020; por este
motivo, o día 03.03.2020, o concelleiro-delegado da Área de Cultura resolveu que por parte
desta xefatura se iniciase o expediente de subvención correspondente, polo importe de
4.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 3340.470.00.03 do orzamento municipal
vixente.
ANTECEDENTES.A entidade ÁRTIKA CB xestiona dende o ano 2014 a SALA ÁRTIKA, un espazo adicado ás
artes escénicas, que naceu co obxectivo de achegar o teatro a todos os cidadáns de Vigo,
reinvindicar as artes escénicas como opción de ocio e a creación de novos públicos. Este
cometido tena convertido nun punto cultural de referencia na cidade, en Galicia e no territorio nacional.
PROGRAMA E ORZAMENTO:
O PROGRAMA DAS ARTES ESCÉNICAS 2019-20 NA SALA ÁRTIKA tivo lugar do 7 de
decembro do 2019 ao 26 de xaneiro do 2020 na dita sala.
A memoria económica que se achega a esta proposta, incorpora o orzamento xeral de
gastos do programa polo importe total de 16.098,89 € (dezaseis mil noventa e oito con oitenta
e nove euros), dos que o Concello de Vigo achegará 4.000 €, o que supón o 24,84 % e que
inclúe todos os gastos que se xeneraron como consecuencia da programación.
DOCUMENTACIÓN.Por parte da asociación, presentouse a documentación relativa ao expediente de
subvención, que está integrada pola seguinte:
● Memoria e orzamento da actividade
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

NIF da representante legal
CIF da entidade
Estatutos da entidade e capacidade do representante legal
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Axencia Tributaria
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Xunta de Galicia
Certificado de estar ao corrente de pagos co Concello de Vigo
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Seguridade Social
Certificación da conta bancaria
Declaración de non estar incurso en prohibición para obter subvencións.
Declaración doutras axudas.
Seguro de responsabilidade civil e recibo do pagamento correspondente

LEXISLACIÓN APLICABLE.A concesión da subvención que outorgue o Concello de Vigo á entidade ÁRTIKA CB , para o
financiamento do PROGRAMA DAS ARTES ESCÉNICAS 2019-20 NA SALA ÁRTIKA,
rexirase pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, do 21
de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; R.D. Leg
2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de 2 de abril RBRL e demais lexislación básica do
estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia; os
preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; as bases de execución dos vixentes
orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as
normas de dereito privado.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real Decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de
abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.
A concesión da subvención directa á entidade ÁRTIKA CB deberá axustarse ao previsto no
art. 22.2 apartados a) e c) da Lei 38/2003 xeral de subvencións, tanto por estar prevista
nominativamente no orzamento do Concello de Vigo do 2020, como polo interese público,
social e cultural que supón a actividade para a cidade de Vigo; acreditado na concordancia do
programa singular a executar, os fins estatutarios da entidade, a súa complementariedade coa
actividade cultural organizada polo Concello e marcada diferenza coa oferta doutras
entidades, polo cal non procede promover a concorrencia para o seu outorgamento.
ÓRGANO DE RESOLUCIÓN E ÁMBITO DE COMPETENCIAS .O órgano de goberno para a concesión desta subvención directa é a Xunta de Goberno
Local.
O obxecto do expediente corresponde as materias de competencia propia do Concello
segundo os artigos 25.2. m da Lei 7/1985, do 2 de abril, promoción da cultura e equipamentos
culturais e o 80.2. n) (actividades culturais) da Lei 5/1997, de administración local de Galicia.
FINANCIAMENTO DA SUBVENCIÓN.A subvención do Concello de Vigo á entidade ÁRTIKA CB ten como obxecto financiar a
organización dun PROGRAMA DAS ARTES ESCÉNICAS 2019-20 NA SALA ÁRTIKA,
figurando na aplicación 3340.470.00.03 do orzamento municipal vixente a concesión dunha
subvención nominativa por importe de 4.000 €, a favor da entidade.

A subvención do Concello de Vigo á entidade ÁRTIKA CB é compatible con outras
subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de
calquera outras administracións ou entes públicos ou privados.
CONDICIÓNS DE CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN
A resolución de concesión da subvención deberá establecer as condicións e compromisos
aplicables (segundo se establece tanto na Lei Xeral de Subvencións como na Lei de
subvencións de Galicia), que se detallan na proposta.
No expediente consta informe xurídico favorable de data 17.03.2020 e informe de
fiscalización no mesmo senso de data 31.03.2020
Respecto a tramitación cabe sinalar que a disposición adicional terceira do Real Decreto
463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a situación da crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19, modificado polo Real Decreto 465/2020, determina a
suspensión dos trámites e interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos
das entidades do sector público. Nembargantes a dita disposición adicional 3ª do RD
463/2020, do 14 de marzo determina que o órgano competente poderá acordar, mediante
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estrictamente necesarias para
evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses do interesado no procedemento e sempre
que este manifeste a súa conformidade,con que non se suspenda o prazo.
Visto que a entidade manifestou a súa conformidade con continuar a tramitación do
expediente e que non se suspenda o prazo, procede a continuidade na tramitación do
expediente polo que coa conformidade do concelleiro-delegado da Área de Cultura e mailo
concelleiro-delegado da Área de Orzamentos e Facenda, cos informes xurídico e da
Intervención Xeral, faise a
PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL.PRIMEIRO.- Continuar a tramitación do expediente administrativo de subvención directa
para o financiamento do Programa das Artes Escénicas 2019-2020 na Sala Ártika xa que se
acreditou no expediente a conformidade do interesado de que non se suspenda o prazo e
desta forma evítase un prexuízo grave nos dereitos e intereses do administrado.
SEGUNDO- Aprobar a concesión directa dunha subvención por importe de 4.000 € (catro
mil euros) á entidade ÁRTIKA CB, CIF. E-27806942, para o financiamento do PROGRAMA
DAS ARTES ESCÉNICAS 2019-20 NA SALA ÁRTIKA, organizado por esta entidade; e
autorizar e dispoñer o gasto con cargo á aplicación orzamentaria 3340.470.00.03 “ARTIKA
PROGRAMA DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS”, que figura no orzamento municipal
vixente do Concello de Vigo.
TERCEIRO.- As condicións que rexirán a subvención serán as seguintes:
OBRIGAS DA ENTIDADE
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1. Organizar as actividades a través dun equipo de profesionais dirixidos e/ou supervisados
pola ENTIDADE, actuando como interlocutor único ante a CONCELLERÍA Dª. Fernanda
Barrio Barcala, administradora da entidade.
2. Responsabilizarse da organización integral do programa, difundilo amplamente, dispoñer
dos espazos, e solicitar, de ser o caso, os permisos correspondentes para a utilización dos
mesmos, solicitude de ocupación de vía pública, cargas e descargas, instalación de
elementos, etc.
3. Cumprir o programa obxecto da subvención, asumindo o aboamento dos gastos relativos
á organización da actividade, tanto directos como indirectos (contratacións, produción,
dereitos de autor derivados da programación, material de difusión, aluguer e uso de espazos
de ser o caso, e demais infraestruturas necesarias para o desenvolvemento efectivo da
actividade).
4. Cumprir coas obrigas fiscais, así como das disposicións vixentes en materia laboral, de
Seguridade Social e de saúde e hixiene no traballo.
5. Incorporar os anagramas-logotipos do Concello de Vigonos elementos de difusión da
actividade subvencionada
6. Comunicar á CONCELLERÍA as modificacións das circunstancias que fundamentasen a
concesión da subvención (art.11.d da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia), en particular os
cambios ou cancelacións de elementos do proxecto de actividades, obtención doutras
subvencións, axudas ou recursos que modifiquen o financiamento, no momento en que teña
constancia da súa dispoñibilidade ou efectividade, e en en todo caso, con anterioridade á
xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos; co obxecto de determinar a
oportunidade da autorización da modificación ou substitución por outros programas, ou ben
proceder á redución do importe da subvención concedida ou reintegro.
A alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá
dar lugar á modificación da resolución de concesión (art.17.3 da citada Lei).
7. A concesión da subvención á ENTIDADE implica a súa aceptación das obrigas sinaladas
na resolución de concesión e nas normativas citadas sobre subvencións; particularmente
sobre as obrigas sinaladas nos artigos 11 e 12, xustificacións, reintegros e subcontratación
previstos na Lei 9/2007 do 13 de xuño de subvencións de Galicia.
8. Responsabilizarse fronte a calquera dano que se cause a terceiros con ocasión do
desenvolvemento do programa, asumindo a contratación dunha póliza de seguro de
responsabilidade civil que atenda calquera accidente ou incidencia que se poida producir en
relación ao desenvolvemento do evento. Neste sentido, A ENTIDADE presenta copia da
póliza e do recibo do pagamento
OBRIGAS DO CONCELLO. MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
1.
Realizar o seguimento do desenvolvemento do programa subvencionado.
2.
Xestionar o pagamento do importe da subvención (4.000 €), tras o cumprimento dos
requisitos de xustificación e conformidades necesarias.

MECANISMOS DE SEGUIMENTO DA SUBVENCIÓN. UNIDADE XESTORA
O centro xestor da subvención á ENTIDADE é a Área de Cultura do Concello de Vigo, a
través do Xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, a quen comunicará os posibles
cambios na programación e, especialmente, a súa incidencia nos presupostos que deron
motivo á concesión da subvención, por se procedera a súa revisión.
O centro xestor ten a encomenda de comprobación da realización das actividades do
proxecto subvencionado e de informar sobre a adecuada xustificación da subvención
poñendo de manifesto, expresamente, o cumprimento total do obxecto da subvención ou
aquelas circunstancias que imposibiliten a aprobación da xustificación, xunto coa
conformidade dos documentos xustificativos presentados.
PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN
O CONCELLO xestionará o pagamento á ENTIDADE polo importe da subvención outorgada
ou resultante, trala entrega do informe final coa rendición da conta xustificativa; previa
aprobación da achega pola Xunta de Goberno Local, emisión dos informes técnicos, e co
conforme do concelleiro-delegado da Área de Cultura.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con
copias das facturas polo resto do orzamento. Poderase substituír a presentación de copias
de facturas polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun
balance que abrangue a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que
o programa ou actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o
seu custo final foi de XX.XXX euros.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), A ENTIDADE
está obrigada a relacionarse electrónicamente coas Administracións Públicas. Xa que logo,
para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concede a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a conta xustificativa a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de
identificación admitidos na mesma, que se poden consultar no enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=ga.
A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da Lei Xeral de Subvencións establécese o
emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos para o procedemento de xustificación das subvencións, con indicación dos trámites que deberán ser cumprimentados por
vía electrónica, informática ou telemática e os medios electrónicos e sistemas de comunicación utilizables, que deberán axustarse ás especificacións que se establezan por Orde do
Ministerio de Economía e Facenda (Orde EHA/2261/2007, do 17 de xullo, pola que se regula
o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos na xustificación de subvencións). A tal efecto, a entidade beneficiaria achegará a documentacion xustificativa por medios electrónicos, informáticos e telemáticos (EIT), resultando esixible a aportación de facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das facturas orixinais en papel.
Documentación a incluír na conta xustificativa:
 Solicitude de pagamento da subvención, tendo como límite o 10 de novembro de
2020.
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Acreditar atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias coa Axencia Tributaria,
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, Tesourería Xeral da Seguridade Social e
Concello de Vigo.
 Memoria de execución e avaliación da actividade realizada, que xustificará o
cumprimento das condicións impostas e a consecución dos obxectivos, que deberá
incluír como mínimo:
1. Programa con información sobre organización, patrocinio, colaboradores, venda
de entradas, etc.
2. Datos sobre os participantes nas actividades, número e perfil dos asistentes.
3. Memoria de prensa.
4. Relación de material gráfico e de difusión contendo os logotipos do Concello de
Vigo.
5. Reportaxe fotográfica.
● Memoria económica contendo o balance detallado coa totalidade dos gastos e
ingresos da actividade, con indicación dos acredores, conceptos facturados, datas
de emisión e importe; acreditados con documentos orixinais pola parte
subvencionada.
● Cando as actividades fosen financiadas, ademais de coa subvención, con fondos
propios ou outras subvencións ou recursos, deberá acreditarse na xustificación o
importe, a procedencia, data de ingreso e a aplicación de tales fondos ás
actividades subvencionadas.
● As facturas ordenadas segundo o concepto de gasto a que se atribúen e nas
que figure a ENTIDADE como entidade destinataria, deberán recoller o seu
número e data, CIF, denominación e domicilio social do emisor, conceptos,
importes, IVE, etc. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello
de Vigo. Non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas
que non reúnan as condicións previstas no RD. 1619/2012, de 30 de
novembro, polo que se regula o deber de expedir e entregar facturas que
incumbe a empresarios e profesionais.
● Nestas facturas computarase o gasto acreditado, deducindo o IVE, agás que
xustifique que está exenta de IVE.
● Nas facturas ou nos documentos xustificativos dos gastos non deberá constar de
forma expresa que o gasto foi pagado pola entidade beneficiaria con anterioridade á
finalización do prazo de xustificación; entendéndose baixo a responsabilidade do
beneficiario que o concepto facturado está realizado e conta coa súa conformidade.
Cando a entidade beneficiaria demande a devolución do orixinal presentado para a
xustificación da subvención, solicitará a través da unidade xestora da tramitación
administrativa do expediente o estampillado (art.73 do regulamento da Lei 38/2003 LXS) da
factura orixinal indicando no mesmo o motivo da subvención, así como se o importe do
xustificante se imputa total ou parcialmente á subvención recibida, indicándose neste caso o
importe exacto que resulte afectado pola subvención. Posteriormente incorporarase ao
expediente copia do xustificante orixinal estampillado e a unidade administrativa procederá á
devolución do orixinal.
Gastos subvencionables:
Consideraranse gastos subvencionables, os realizados no ano 2019 e 2020 que respondan
directa e indubidablemente á natureza da actividade subvencionada, resulten estritamente
necesarios e se realicen dentro do prazo establecido para a execución do proxecto,

quedando excluídos os custos indirectos imputables á actividade, os custos de
funcionamento ordinario da entidade, os de atencións protocolarias e representativas, e os
gastos en inversións e adquisicións de material, equipos e bens de natureza inventariable.
En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao
valor de mercado.
Non se contempla a posibilidade de subcontratación dos gastos derivados da execución do
programa subvencionado.
Importe total de subvencións ou axudas:
A subvención do Concello á ENTIDADE é compatible con outras subvencións, axudas,
ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera outra administración
ou de entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos
internacionais.
O importe das subvencións ou axudas percibidas pola ENTIDADE para a actividade
subvencionada en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia
con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade ou
obxecto subvencionados (art.17.3 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia).
XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN
A axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade subvencionada e o
cumprimento da finalidade que determinou a súa concesión será comprobada pola Área de
Cultura. Os técnicos da Área de Cultura emitirán informe ao respecto facendo constar, no
seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orde a considerar
incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola CONCELLERÍA
e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas, no exercicio
das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
O CONCELLO publicará a concesión da subvención no portal de transparencia do Concello
e comunicarallo á Base de Datos Nacional de Subvencións para os efectos de dar
cumprimento ao disposto nos artigos 18 da LXS e 8.1.c) da Lei 19/2013 de Transparencia,
Acceso á Información Pública e Bo Goberno.
REINTEGRO
Procederá ao reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o
pagamento da subvención até a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos
casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución
significativa da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do
proxecto presentado e o seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do
obxectivo da subvención, procederá ao reintegro da subvención na mesma proporción. En
todo caso procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade
subvencionada.
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INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención e o
procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao disposto no título IV da Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A beneficiaria está informada de que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención, a práctica das publicacións, comunicacións
e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade
subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia, en orde á
conclusión do proceso de subvención, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei
Orgánica 3/2018, do 13 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais, sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Cultura.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante a Concellería de Cultura do Concello de Vigo.
LEXISLACIÓN APLICABLE
A concesión da subvención rexerase pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de
subvencións e o RD 887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos
seus preceptos básicos; R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de 2 de abril
RBRL e demais lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13
de xuño de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006; as bases de execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes
normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de abril,
polo que se aproba o Texto refundido da lei de propiedade intelectual.

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

8(255).SUBVENCIÓN NOMINATIVA Á ASOCIACIÓN GALEGA DE INSTRUMENTOS DE CORDA, PARA O FINANCIAMENTO DO DESENVOLVEMENTO DO
8º CONCURSO DE INSTRUMENTOS DE CORDA CIDADE DE VIGO E CONCERTO DE APERTURA. EXPTE. 3257/330.
Visto o informe de fiscalización do 08/04/2020, dáse conta do informe-proposta de
data 02/04/2020, asinado polo xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, a
secretaria de Admón. Municipal, o concelleiro-delegado de Cultura e polo concelleiro
de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:

Con data da sede electrónica municipal 18 de febreiro do 2020, a “Asociación Galega de
Instrumentos de Corda” presenta escrito de solicitude de subvención para o programa 8º
Concurso de Corda “Cidade de Vigo” e Concerto de Apertura que tivo lugar os días 28, 29 e
30 de novembro do 2019 e 1 de decembro do 2019; por este motivo, con data 18 de febreiro
do 2020, o concelleiro-delegado da Área de Cultura resolveu que por parte desta xefatura se
iniciase o expediente de subvención correspondente, polo importe de 9.000 € con cargo á
aplicación orzamentaria 3340.480.00.13 do orzamento municipal vixente.
ANTECEDENTES.A ASOCIACIÓN GALEGA DE INSTRUMENTOS DE CORDA é unha asociación sen ánimo
de lucro cuxos obxectivos son a difusión e promoción da música de corda en todos os seus
ámbitos e en todas as súas variantes. Por este motivo, organizan dende o ano 2012 o Concurso de violín, viola e violonchelo “Cidade de Vigo”, como vehículo onde os novos talentos
dos instrumentos de corda fregada poidan coñecer, descubrir e demostrar o nivel interpretativo requerido para a evolución das súas carreiras musicais. O concurso ten ampliado nos
últimos anos o seu ámbito xeográfico a toda a Península Ibérica.
PROGRAMA E ORZAMENTO:
O 8º Concurso de Instrumentos de Corda “Cidade de Vigo” realizouse os días 28, 29 e 30 de
novembro e 1 de decembro do 2019 no Auditorio “Martín Codax” do Conservatorio Superior
de Música; O día 29 de decembro do 2019 celebrouse o concerto cos gañadores da edición
anterior, no Teatro Afundación.
A memoria económica que se achega ao presente convenio, incorpora o orzamento xeral de
gastos do programa obxecto do convenio polo importe total de 17.297,76 € (dezasete mil
douscentos noventa e sete con setenta e seis céntimos), dos que o Concello de Vigo aporta
9.000 €, o que supón o 52,02 %, e que inclúe todos os gastos que se xeneraron como
consecuencia da programación.
DOCUMENTACIÓN.Por parte da asociación, presentouse a documentación relativa ao expediente de
subvención, que está integrada pola seguinte:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Memoria e orzamento da actividade
NIF da presidenta
CIF da entidade
Estatutos da entidade e capacidade da presidenta
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Axencia Tributaria
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Xunta de Galicia
Certificado de estar ao corrente de pagos co Concello de Vigo
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Seguridade Social
Certificación da conta bancaria
Declaración de non estar incurso en prohibición para obter subvencións.
Declaración doutras axudas.
Seguro de responsabilidade civil e recibo do pagamento correspondente

LEXISLACIÓN APLICABLE.-
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A concesión da subvención que outorgue o Concello de Vigo á ASOCIACIÓN GALEGA DE
INSTRUMENTOS DE CORDA, para a organización do 8ª Concurso de Corda “Cidade de
Vigo” e Concerto de Apertura, rexirase pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de
subvencións e o RD 887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos
seus preceptos básicos; R.D. Leg 2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de 2 de abril
RBRL e demais lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13
de xuño de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006; as bases de execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas
de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real Decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de
abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.
A concesión da subvención directa á ASOCIACIÓN GALEGA DE INSTRUMENTOS DE CORDA deberá axustarse ao previsto no art.22.2 apartados a) e c) da Lei 38/2003 xeral de
subvencións, tanto por estar prevista nominativamente no orzamento do Concello de Vigo de
2020, como polo interese público, social e cultural que supón a actividade para a cidade de
Vigo; acreditado na concordancia do programa singular a executar, os fins estatutarios da
entidade, a súa complementariedade coa actividade cultural organizada polo Concello e
marcada diferenza coa oferta doutras entidades, polo cal non procede promover a
concorrencia para o seu outorgamento.
ÓRGANO DE RESOLUCIÓN E ÁMBITO DE COMPETENCIAS .O órgano de goberno para a concesión desta subvención directa é a Xunta de Goberno
Local.
O obxecto do expediente corresponde a materias de competencia propia do Concello
segundo os artigos 25.2. m da Lei 7/1985, do 2 de abril, promoción da cultura e equipamentos
culturais e o 80.2. n) (actividades culturais) da Lei 5/1997, de administración local de Galicia.
FINANCIAMENTO DA SUBVENCIÓN.A subvención do Concello de Vigo á ASOCIACIÓN GALEGA DE INSTRUMENTOS DE CORDA ten como obxecto financiar a organización do 8ª Concurso de Corda “Cidade de Vigo” e
Concerto de Apertura, figurando na aplicación 3340.480.00.13 do orzamento municipal
vixente a concesión dunha subvención nominativa por importe de 9.000 €, a favor da
devandita entidade.
A subvención do Concello de Vigo á ASOCIACIÓN GALEGA DE INSTRUMENTOS DE
CORDA é compatible con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma
finalidade procedentes de calquera outras administracións ou entes públicos ou privados.
CONDICIÓNS DE CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN
A resolución de concesión da subvención deberá establecer as condicións e compromisos
aplicables (segundo se establece tanto na Lei Xeral de Subvencións como na Lei de
subvencións de Galicia), que se detallan na proposta.
No expediente consta informe xurídico favorable de data 20.03.2020 e informe de
fiscalización no mesmo senso de data 31.03.2020

Respecto a tramitación cabe sinalar que a disposición adicional terceira do Real Decreto
463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a situación da crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19, modificado polo Real Decreto 465/2020, determina a
suspensión dos trámites e interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos
das entidades do sector público. Nembargantes a dita disposición adicional 3ª do RD
463/2020, do 14 de marzo determina que o órgano competente poderá acordar, mediante
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estrictamente necesarias para
evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses do interesado no procedemento e sempre
que este manifeste a súa conformidade,con que non se suspenda o prazo.
Visto que a Asociación manifestou a súa conformidade con continuar a tramitación do
expediente e que non se suspenda o prazo, procede a continuidade na tramitación do
expediente polo que coa conformidade do concelleiro-delegado da Área de Cultura e mailo
concelleiro-delegado da Área de Orzamentos e Facenda, cos informes xurídico e da
Intervención Xeral, faise a seguinte,
PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL.PRIMEIRO.- Continuar a tramitación do expediente administrativo de subvención nominativa
mediante convenio entre o Concello de Vigo e a “Asociación Galega de Instrumentos de
Corda ” para o desenvolvemento do “Octavo Concurso de Instrumentos de Corda Cidade
de Vigo e Concerto de Apertura” xa que se acreditou no expediente a conformidade do
interesado de que non se suspenda o prazo e desta forma evítase un prexuízo grave nos
dereitos e intereses do administrado
SEGUNDO.- Aprobar a concesión directa dunha subvención polo importe de 9.000 € (nove
mil euros) á ASOCIACIÓN GALEGA DE INSTRUMENTOS DE CORDA, CIF. G27761196,
para o financiamento do 8 ºConcurso de Instrumentos de Corda “Cidade de Vigo e Concerto
de Apertura”, organizado por esta entidade; e autorizar e dispoñer o devandito gasto con
cargo á aplicación orzamentaria 3340.480.00.13 “SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN GALEGA
DE INSTRUMENTOS DE CORDA, CONCURSO VIOLÍN”, que figura no orzamento
municipal vixente do Concello de Vigo.
TERCEIRO.- As condicións que rexirán a subvención serán as seguintes:
OBRIGAS DA ENTIDADE
1.Organizar as actividades a través dun equipo de profesionais dirixidos e/ou
supervisados pola ENTIDADE, actuando como interlocutor único ante a CONCELLERÍA
D. Roberto Alonso Ucha, tesoureiro da entidade.
2.Responsabilizarse da organización integral do programa, difundilo amplamente,
dispoñer dos espazos, e solicitar, de ser o caso, os permisos correspondentes para a
utilización dos mesmos, solicitude de ocupación de vía pública, cargas e descargas,
instalación de elementos, etc.
3.Cumprir o programa obxecto da subvención, asumindo o aboamento dos gastos
relativos á organización da actividade, tanto directos como indirectos (contratacións,
produción, dereitos de autor derivados da programación, material de difusión, aluguer e
uso de espazos de ser o caso, e demais infraestruturas necesarias para o
desenvolvemento efectivo da actividade).
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4.Cumprir coas obrigas fiscais, así como das disposicións vixentes en materia laboral, de
Seguridade Social e de saúde e hixiene no traballo.
5.Incorporar os anagramas-logotipos do Concello de Vigonos elementos de difusión da
actividade subvencionada
6.Comunicar á CONCELLERÍA as modificacións das circunstancias que fundamentasen a
concesión da subvención (art.11.d da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia), en
particular os cambios ou cancelacións de elementos do proxecto de actividades,
obtención doutras subvencións, axudas ou recursos que modifiquen o financiamento,
no momento en que teña constancia da súa dispoñibilidade ou efectividade, e en en
todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos;
co obxecto de determinar a oportunidade da autorización da modificación ou
substitución por outros programas, ou ben proceder á redución do importe da
subvención concedida ou reintegro.
A alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá dar
lugar á modificación da resolución de concesión (art.17.3 da citada Lei).
7.A concesión da subvención á ENTIDADE implica a súa aceptación das obrigas
sinaladas na resolución de concesión e nas normativas citadas sobre subvencións;
particularmente sobre as obrigas sinaladas nos artigos 11 e 12, xustificacións,
reintegros e subcontratación previstos na Lei 9/2007 do 13 de xuño de subvencións de
Galicia.
8.Responsabilizarse fronte a calquera dano que se cause a terceiros con ocasión do
desenvolvemento do programa, asumindo a contratación dunha póliza de seguro de
responsabilidade civil que atenda calquera accidente ou incidencia que se poida
producir en relación ao desenvolvemento do evento. Neste sentido, A ENTIDADE
presenta copia da póliza e do recibo do pagamento
OBRIGAS DO CONCELLO. MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
1. Realizar o seguimento do desenvolvemento do programa subvencionado.
2. Xestionar o pagamento do importe da subvención (9.000 €), tras o cumprimento dos
requisitos de xustificación e conformidades necesarias.
MECANISMOS DE SEGUIMENTO DA SUBVENCIÓN E DO CONVENIO. UNIDADE
XESTORA
O centro xestor da subvención á ENTIDADE é a Área de Cultura do Concello de Vigo, a
través do Xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, a quen comunicará os posibles
cambios na programación e, especialmente, a súa incidencia nos presupostos que deron
motivo á concesión da subvención, por se procedera a súa revisión.
O centro xestor ten a encomenda de comprobación da realización das actividades do
proxecto subvencionado e de informar sobre a adecuada xustificación da subvención
poñendo de manifesto, expresamente, o cumprimento total do obxecto da subvención ou
aquelas circunstancias que imposibiliten a aprobación da xustificación, xunto coa
conformidade dos documentos xustificativos presentados.
PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN

O CONCELLO xestionará o pagamento á ENTIDADE polo importe da subvención outorgada
ou resultante, trala entrega do informe final coa rendición da conta xustificativa; previa
aprobación da achega pola Xunta de Goberno Local, emisión dos informes técnicos, e co
conforme do concelleiro-delegado da Área de Cultura.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con
copias das facturas polo resto do orzamento. Poderase substituír a presentación de copias
de facturas polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun
balance que abrangue a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que
o programa ou actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o
seu custo final foi de XX.XXX euros.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), A ENTIDADE
está obrigada a relacionarse electrónicamente coas Administracións Públicas. Xa que logo,
para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concede a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a conta xustificativa a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de
identificación admitidos na mesma, que se poden consultar no enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=ga.
A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da Lei Xeral de Subvencións establécese o
emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos para o procedemento de xustificación das subvencións, con indicación dos trámites que deberán ser cumprimentados por
vía electrónica, informática ou telemática e os medios electrónicos e sistemas de comunicación utilizables, que deberán axustarse ás especificacións que se establezan por Orde do
Ministerio de Economía e Facenda (Orde EHA/2261/2007, do 17 de xullo, pola que se regula
o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos na xustificación de subvencións). A tal efecto, a entidade beneficiaria achegará a documentacion xustificativa por medios electrónicos, informáticos e telemáticos (EIT), resultando esixible a aportación de facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das facturas orixinais en papel.
Documentación a incluír na conta xustificativa:
 Solicitude de pagamento da subvención, tendo como límite o 9 de novembro de
2020.
 Acreditar atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias coa Axencia Tributaria,
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, Tesourería Xeral da Seguridade Social
e Concello de Vigo.
 Memoria de execución e avaliación da actividade realizada, que xustificará o
cumprimento das condicións impostas e a consecución dos obxectivos, que deberá
incluír como mínimo:
1. Programa con información sobre organización, patrocinio, colaboradores,
venda de entradas, etc.
2. Datos sobre os participantes nas actividades, número e perfil dos
asistentes.
3. Memoria de prensa.
4. Relación de material gráfico e de difusión contendo os logotipos do
Concello de Vigo.
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5. Reportaxe fotográfica.
● Memoria económica contendo o balance detallado coa totalidade dos gastos e
ingresos da actividade, con indicación dos acredores, conceptos facturados, datas de
emisión e importe; acreditados con documentos orixinais pola parte subvencionada.
● Cando as actividades fosen financiadas, ademais de coa subvención, con fondos
propios ou outras subvencións ou recursos, deberá acreditarse na xustificación o
importe, a procedencia, data de ingreso e a aplicación de tales fondos ás actividades
subvencionadas.
● As facturas ordenadas segundo o concepto de gasto a que se atribúen e nas
que figure a ENTIDADE como entidade destinataria, deberán recoller o seu
número e data, CIF, denominación e domicilio social do emisor, conceptos,
importes, IVE, etc. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de
Vigo. Non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas
que non reúnan as condicións previstas no RD. 1619/2012, de 30 de
novembro, polo que se regula o deber de expedir e entregar facturas que
incumbe a empresarios e profesionais.
● Nestas facturas computarase o gasto acreditado, deducindo o IVE, agás que
xustifique que está exenta de IVE.
● Nas facturas ou nos documentos xustificativos dos gastos non deberá constar de
forma expresa que o gasto foi pagado pola entidade beneficiaria con anterioridade á
finalización do prazo de xustificación; entendéndose baixo a responsabilidade do
beneficiario que o concepto facturado está realizado e conta coa súa conformidade.
Cando a entidade beneficiaria demande a devolución do orixinal presentado para a
xustificación da subvención, solicitará a través da unidade xestora da tramitación
administrativa do expediente o estampillado (art.73 do regulamento da Lei 38/2003 LXS) da
factura orixinal indicando no mesmo o motivo da subvención, así como se o importe do
xustificante se imputa total ou parcialmente á subvención recibida, indicándose neste caso o
importe exacto que resulte afectado pola subvención. Posteriormente incorporarase ao
expediente copia do xustificante orixinal estampillado e a unidade administrativa procederá á
devolución do orixinal.
Gastos subvencionables:
Consideraranse gastos subvencionables, os realizados no ano 2019 e 2020 que respondan
directa e indubidablemente á natureza da actividade subvencionada, resulten estritamente
necesarios e se realicen dentro do prazo establecido para a execución do proxecto,
quedando excluídos os custos indirectos imputables á actividade, os custos de
funcionamento ordinario da entidade, os de atencións protocolarias e representativas, e os
gastos en inversións e adquisicións de material, equipos e bens de natureza inventariable.
En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao
valor de mercado.
Non se contempla a posibilidade de subcontratación dos gastos derivados da execución do
programa subvencionado.
Importe total de subvencións ou axudas:
A subvención do Concello á ENTIDADE é compatible con outras subvencións, axudas,
ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera outra administración

ou de entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos
internacionais.
O importe das subvencións ou axudas percibidas pola ENTIDADE para a actividade
subvencionada en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia
con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade ou
obxecto subvencionados (art.17.3 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia).
XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN
A axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade subvencionada e o
cumprimento da finalidade que determinou a súa concesión será comprobada pola Área de
Cultura. Os técnicos da Área de Cultura emitirán informe ao respecto facendo constar, no
seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orde a considerar
incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola CONCELLERÍA
e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas, no exercicio
das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
O CONCELLO publicará a concesión da subvención no portal de transparencia do Concello
e comunicarallo á Base de Datos Nacional de Subvencións para os efectos de dar
cumprimento ao disposto nos artigos 18 da LXS e 8.1.c) da Lei 19/2013 de Transparencia,
Acceso á Información Pública e Bo Goberno.
REINTEGRO
Procederá ao reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o
pagamento da subvención até a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos
casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución
significativa da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do
proxecto presentado e o seu orzamento que non implique verdadeiro incumprimento do
obxectivo da subvención, procederá ao reintegro da subvención na mesma proporción. En
todo caso procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade
subvencionada.
INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención e o
procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao disposto no título IV da Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A beneficiaria está informada de que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención, a práctica das publicacións, comunicacións
e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade
subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia, en orde á
conclusión do proceso de subvención, polo que a súa achega é obrigatoria.
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Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei
Orgánica 3/2018, do 13 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais, sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Cultura.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante a Concellería de Cultura do Concello de Vigo.
LEXISLACIÓN APLICABLE
A concesión da subvención rexirase pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de
subvencións e o RD 887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos
seus preceptos básicos; R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de 2 de abril
RBRL e demais lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13
de xuño de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006; as bases de execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes
normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de abril,
polo que se aproba o Texto refundido da lei de propiedade intelectual.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
9(256).SUBVENCIÓN NOMINATIVA, MEDIANTE UN CONVENIO CO “INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES” PARA A ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA DE
ACTIVIDADES 2020. EXPTE. 3223/330.
Visto o informe de fiscalización do 08/04/2020, dáse conta do informe-proposta de
data 01/04/2020, asinado polo xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, a
secretaria de Admón. Municipal, o concelleiro-delegado de Cultura e polo concelleiro
de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Con data da sede electrónica municipal 5 de febreiro do 2020, o Instituto de Estudios
Vigueses presenta escrito de solicitude de subvención para a organización do programa de
actividades 2020; por este motivo, con data 5 de febreiro do 2020, o concelleiro-delegado da
Área de Cultura resolveu que por parte desta xefatura se iniciase o expediente de
subvención correspondente e asinar un convenio con esta entidade para regulala, polo
importe de 37.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 3340.480.00.01 do orzamento
municipal vixente.
ANTECEDENTES.O INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES é unha entidade sen ánimo de lucro encadrada
na Confederación Española de Centros de Estudios Locais pertencente ao Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Dende os seus inicios, a entidade afrontou o
reto de poñer á disposición da cidadanía un completo abano de estudios rigorosos, resultado dunha labor de investigación nos diversos campos do saber. A súa actividade céntrase

en dous eixos: publicacións e actividades divulgativas. As distintas materias obxecto de estudio estrutúranse nas seccións de Xeografía e Historia; Arqueoloxía e Etnoloxía; Toponimia,
Filoloxía e Literatura; Arte; Arquitectura e Urbanismo; Economía; Filatelia; Numismática e Diplomática; Ciencias Xurídicas e Sociais; Ciencias Físico-Naturais; Turismo e Deporte.
PROGRAMA
– Boletín anual “GLAUCOPIS” Ano XXV-nº 25-2020
– Publicación do libro “Sofía Novoa, una gran pianista viguesa de la Edad de Plata de
la Música Española” de Carmen Losada
– Publicación do libro “Es testimonio de verdad.Los escribanos de Vigo y Comarca
1638-1862” de Juan M. Gonzalez Fernández
– Publicación do libro “Alfageme un referente na industria conservera local” de Xosé R.
Iglesias Veiga, María López e Xan Carmona
– Publicación do libro “Estatuas Públicas en Vigo” de Mercedes Bangueses
– Reedición de obras, por exemplo “Via Vigo, el Cable Inglés y el Cable Alemán” de
José Ramón Cabanelas
A memoria económica que se achega ao presente convenio, presentada pola ASOCIACIÓN,
incorpora o orzamento xeral de gastos do programa obxecto do mesmo, polo importe total
de 37.000 € (trinta e sete mil euros), financiándose coas seguintes achegas:
–

Concello de Vigo: 37.000 € (100%)

DOCUMENTACIÓN.Por parte da asociación, presentouse a documentación relativa ao expediente de
subvención, que está integrada pola seguinte:
● Proxecto e orzamento da actividade
● Estatutos da Entidade e capacidade do representante legal
● NIF do presidente
● CIF da entidade
● Certificado de estar ao corrente de pagos coa Axencia Tributaria
● Certificado de estar ao corrente de pagos coa Xunta de Galicia
● Certificado de estar ao corrente de pagos co Concello de Vigo
● Certificado de estar ao corrente de pagos coa Seguridade Social
● Certificación da conta bancaria
● Declaración de non estar incurso en prohibición para obter subvencións.
● Declaración doutras axudas.
● Póliza de seguro de responsabilidade civil e recibo de pagamento
● Escrito de aceptación do texto do convenio presentado na sede electrónica o
27.02.2020
● Escrito de conformidade coa non suspensión de prazos pola declaración do Estado
de Alarma presentado na sede electrónica o 30.03.2020
LEXISLACIÓN APLICABLE.A concesión da subvención que outorgue o Concello de Vigo ao “Instituto de Estudios
Vigueses”, para a organización do programa de actividades 2020, obxecto do presente
convenio, rexirase pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD
887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos
básicos; R.D. Leg 2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de 2 de abril RBRL e demais
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lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño de
subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos
pactos que se conteñen neste convenio; as bases de execución dos vixentes orzamentos
municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de
dereito privado.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real Decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de
abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.
A concesión da subvención directa ao “Instituto de Estudios Vigueses” deberá axustarse ao
previsto no art. 22.2 apartados a) e c) da Lei 38/2003 xeral de subvencións, tanto por estar
prevista nominativamente no orzamento do Concello de Vigo do 2020, como polo interese
público, social e cultural que supón a actividade para a cidade de Vigo; acreditado na
concordancia do programa singular a executar, os fins estatutarios da entidade, a súa
complementariedade coa actividade cultural organizada polo Concello e marcada diferenza
coa oferta doutras entidades, polo cal non procede promover a concorrencia para o seu
outorgamento.
De acordo co previsto no art. 26.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
os convenios serán o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas
nominativamente; polo que se inclúe o correspondente proxecto de convenio na proposta de
resolución.
ÓRGANO DE RESOLUCIÓN E ÁMBITO DE COMPETENCIAS .O órgano de goberno para a concesión desta subvención directa é a Xunta de Goberno
Local.
O obxecto do expediente corresponde a materias de competencia propia do Concello
segundo os artigos 25.2. m da Lei 7/1985, do 2 de abril, promoción da cultura e equipamentos
culturais e o 80.2. n) (actividades culturais) da Lei 5/1997, de administración local de Galicia.
FINANCIAMENTO DA SUBVENCIÓN.A subvención do Concello de Vigo á “Instituto de Estudios Vigueses” ten como obxecto
financiar a organización do programa de actividades 2020, figurando na aplicación
3340.480.00.01 do orzamento municipal vixente a concesión dunha subvención nominativa
por importe de 37.000 €, a favor da devandita entidade.
A subvención do Concello de Vigo á “Instituto de Estudios Vigueses” é compatible con outras
subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de
calquera outras administracións ou entes públicos ou privados.
CONDICIÓNS DE CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN
A resolución de concesión da subvención deberá establecer as condicións e compromisos
aplicables (segundo se establece tanto na Lei Xeral de Subvencións como na Lei de
subvencións de Galicia), que se detallan no texto de proposta de convenio.

No expediente consta informe xurídico favorable de data 11.03.2020 e informe de
fiscalización do 27.03.2020.
Respecto a tramitación cabe sinalar que a disposición adicional terceira do Real Decreto
463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a situación da crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19, modificado polo Real Decreto 465/2020, determina a
suspensión dos trámites e interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos
das entidades do sector público. Nembargantes a dita disposición adicional 3ª do RD
463/2020, do 14 de marzo determina que o órgano competente poderá acordar, mediante
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estrictamente necesarias para
evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses do interesado no procedemento e sempre
que este manifeste a súa conformidade,con que non se suspenda o prazo.
Visto que a Asociación manifestou a súa conformidade con continuar a tramitación do
expediente e que non se suspenda o prazo, procede a continuidade na tramitación do
expediente polo que coa conformidade do concelleiro-delegado da Área de Cultura e mailo
concelleiro-delegado da Área de Orzamentos e Facenda, cos informes xurídico e da
Intervención Xeral, faise a
PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL.PRIMEIRO.- Continuar a tramitación do expediente administrativo de subvención nominativa
mediante convenio entre o Concello de Vigo e o Instituto de Estudios Vigueses para a
organización do seu programa de actividades 2020 xa que se acreditou no expediente a
conformidade do interesado de que non se suspenda o prazo e desta forma evítase un
prexuízo grave nos dereitos e intereses do administrado
SEGUNDO.- Aprobar a concesión directa da subvención de 37.000 € (trinta e sete mil
euros) ao Instituto de Estudios Vigueses, CIF: G-27767524, para o financiamento do
programa de actividades 2020, organizado por esta entidade; e autorizar e dispoñer o
devandito gasto con cargo á aplicación orzamentaria 3340.480.00.01 “INSTITUTO DE
ESTUDIOS VIGUESES. PROGRAMA DE ACTIVIDADES”, que figura no orzamento
municipal vixente do Concello de Vigo.
TERCEIRO.- Que se aprobe o texto do proxecto do convenio entre o Concello de Vigo e o
Instituto de Estudios Vigueses que regula o outorgamento da subvención para o
financiamento do programa de actividades 2020”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O
“INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES”, RELATIVO Á ACHEGA DO CONCELLO PARA A
ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2020
En Vigo, na data da sinatura dixital
REÚNENSE
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A Concellería de Cultura (en adiante CONCELLERÍA), e no seu nome e representación, D. Abel
Fermín Losada Álvarez, en virtude do seu cargo de concelleiro-delegado da Área de Cultura,
Emprego e Participación Cidadá do Concello de Vigo (CIF P3605700H), para o que foi nomeado
polo decreto de delegación de Alcaldía de data 18 de xuño de 2019 e acordo da Xunta de
Goberno Local de data 20 de xuño de 2019; con enderezo na Praza do Rei nº 1, CP 36202; no
exercicio das facultades e demais funcións que lle foron conferidas por razón do seu cargo no
decreto de delegación de competencias de data 26 de xuño de 2019,
Doutra, D. Xoán Carlos Abad Gallego, na súa condición de presidente do Instituto de Estudios
Vigueses (CIF: G-27767524) (en adiante a ENTIDADE), con enderezo social na rúa Cánovas
del Castillo, 2, 2º, CP 36202 da cidade de Vigo, actuando en nome e representación da
devandita entidade, segundo as facultades que lle outorgan os seus estatutos.
Ámbalas dúas partes teñen plena capacidade para levar adiante este convenio e,
MANIFESTAN
I.-Que o INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES é unha entidade sen ánimo de lucro encadrada na Confederación Española de Centros de Estudios Locais pertencente ao Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Dende os seus inicios, a entidade afrontou o reto
de poñer á disposición da cidadanía un completo abano de estudios rigorosos, resultado dunha
labor de investigación nos diversos campos do saber. A súa actividade céntrase en dous eixos:
publicacións e actividades divulgativas. As distintas materias obxecto de estudio estrutúranse
nas seccións de Xeografía e Historia; Arqueoloxía e Etnoloxía; Toponimia, Filoloxía e Literatura;
Arte; Arquitectura e Urbanismo; Economía; Filatelia; Numismática e Diplomática; Ciencias Xurídicas e Sociais; Ciencias Físico-Naturais; Turismo e Deporte.
II.- Que o Concello de Vigo, coñecedor das ditas actividades e accións e no exercicio da súa
competencia propia de promoción da cultura, que lle recoñece o artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, na vixente redacción, dada pola Lei 27/2013, de 27
de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local, desexa promover e colaborar económicamente na execución da programación da “INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES”, como medio que é de promover a música na cidade.
III.- Que con esta finalidade o vixente Orzamento Xeral do Concello de Vigo inclúe na aplicación
orzamentaria 3340.480.00.01, como subvención nominativa, a favor da INSTITUTO DE
ESTUDIOS VIGUESES, a cantidade de 37.000 euros.
IV.- Que o INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES non está incursa en prohibición para ser
beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, atópase ao corrente das
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non ten débedas pendentes co Concello de
Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente
administrativo arriba citado.
V.- De acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e 26,1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións, polo que as partes acordan asinar o presente convenio de colaboración para
regular os termos da súa concesión, que ten como obxecto a organización de devandito
programa.

De conformidade coas anteditas consideracións e dado o interese común das partes asinantes,
e co fin de acadar unha maior eficacia na execución das actuacións, é polo que asinan o
presente convenio de colaboración de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- OBXECTO
A través do presente convenio, establécense as condicións polas que se rexerá a colaboración
entre a CONCELLERÍA e maila ENTIDADE para desenvolver o programa de actividades durante
o exercicio 2020, que se detalla na documentación achegada pola entidade no presente
expediente de aprobación do convenio.
SEGUNDA.- PRESUPOSTO E FINANCIAMENTO
A memoria económica que se achega ao presente convenio, presentada pola ASOCIACIÓN,
incorpora o orzamento xeral de gastos do programa obxecto do mesmo, polo importe total de
37.000 € (trinta e sete mil euros), financiándose coas seguintes achegas:
–

Concello de Vigo: 37.000 € (100%)

TERCEIRA.- DATAS E LUGARES DO PROGRAMA
–
–
–
–
–
–

Boletín anual “GLAUCOPIS” Ano XXV-nº 25-2020
Publicación do libro “Sofía Novoa, una gran pianista viguesa de la Edad de Plata de la
Música Española” de Carmen Losada
Publicación do libro “Es testimonio de verdad.Los escribanos de Vigo y Comarca 16381862” de Juan M. Gonzalez Fernández
Publicación do libro “Alfageme un referente na industria conservera local” de Xosé R.
Iglesias Veiga, María López e Xan Carmona
Publicación do libro “Estatuas Públicas en Vigo” de Mercedes Bangueses
Reedición de obras, por exemplo “Via Vigo, el Cable Inglés y el Cable Alemán” de José
Ramón Cabanelas

CUARTA.- OBRIGAS DA ENTIDADE . MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
1.Organizar as actividades a través dun equipo de profesionais dirixidos e/ou supervisados pola
ENTIDADE, actuando como interlocutor único ante a CONCELLERÍA D. Xoan Carlos Abad
Gallego, presidente da entidade.
2.Responsabilizarse da organización integral do programa, difundilo amplamente, dispoñer dos
espazos, e solicitar, de ser o caso, os permisos correspondentes para a utilización dos
mesmos, solicitude de ocupación de vía pública, cargas e descargas, instalación de
elementos, etc.
3.Cumprir o programa obxecto da subvención, de acordo co establecido neste convenio e no
acordo de concesión, asumindo o aboamento dos gastos relativos á organización da
actividade, tanto directos como indirectos (contratacións, produción, dereitos de autor
derivados da programación, material de difusión, aluguer e uso de espazos de ser o caso, e
demais infraestruturas necesarias para o desenvolvemento efectivo da actividade).
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4.Cumprir coas obrigas fiscais, así como das disposicións vixentes en materia laboral, de
Seguridade Social e de saúde e hixiene no traballo.
5.Incorporar os anagramas-logotipos do Concello de Vigo na forma que se detalla na cláusula
sétima, e comunicar as accións de difusión nas que se deberá facer mención expresa da
subvención obxecto deste convenio.
6.Facilitar á CONCELLERÍA a información necesaria para a difusión do programa a través da
páxina “vigocultura.org” e demais canles oficiais.
7.Comunicar á CONCELLERÍA as modificacións das circunstancias que fundamentasen a
concesión da subvención (art.11.d da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia), en particular os
cambios ou cancelacións de elementos do proxecto de actividades, obtención doutras
subvencións, axudas ou recursos que modifiquen o financiamento, no momento en que teña
constancia da súa dispoñibilidade ou efectividade, e en en todo caso, con anterioridade á
xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos; co obxecto de determinar a
oportunidade da autorización da modificación ou substitución por outros programas, ou ben
proceder á redución do importe da subvención concedida ou reintegro.
A alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá dar lugar á
modificación da resolución de concesión (art.17.3 da citada Lei).
8.A concesión da subvención á ENTIDADE implica a súa aceptación das obrigas sinaladas na
resolución de concesión e nas normativas citadas sobre subvencións; particularmente sobre
as obrigas sinaladas nos artigos 11 e 12, xustificacións, reintegros e subcontratación previstos
na Lei 9/2007 do 13 de xuño de subvencións de Galicia.
9.Responsabilizarse fronte a calquera dano que se cause a terceiros con ocasión
desenvolvemento do programa, asumindo a contratación dunha póliza de seguro
responsabilidade civil que atenda calquera accidente ou incidencia que se poida producir
relación ao desenvolvemento do evento. A ENTIDADE entregará á Área de Cultura copia
póliza e do recibo do pagamento correspondente antes da sinatura do presente convenio.

do
de
en
da

QUINTA.- OBRIGAS DA CONCELLERÍA. MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
1. Realizar o seguimento do desenvolvemento do programa de actividades contempladas
neste convenio.
2. Xestionar o pagamento do importe da subvención (37.000 €), tras o cumprimento dos
requisitos de xustificación e conformidades necesarias.
SEXTA.- MECANISMOS DE SEGUEMENTO DA SUBVENCIÓN E DO CONVENIO. UNIDADE
XESTORA
Para o bo desenvolvemento do programa obxecto do convenio establecerase unha comisión
mixta, integrada polos representantes de cada unha das institucións conveniantes, ou persoa na
que deleguen, aos que corresponderá o seguimento, interpretación e avaliación das accións
derivadas do presente convenio.
O centro xestor da subvención á ENTIDADE é a Área de Cultura do Concello de Vigo, a través
do xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, a quen se informará sobre o
desenvolvemento do programa, e comunicará os posibles cambios na programación e,
especialmente, a súa incidencia nos presupostos que deron motivo á concesión da subvención,
por se procedera a súa revisión.

O centro xestor ten a encomenda de comprobación da realización das actividades do proxecto
subvencionado e de informar sobre a adecuada xustificación da subvención poñendo de
manifesto, expresamente, o cumprimento total do obxecto da subvención ou aquelas
circunstancias que imposibiliten a aprobación da xustificación, xunto coa conformidade dos
documentos xustificativos presentados.
SÉTIMA.- DIFUSIÓN DO CARÁCTER PÚBLICO DO FINANCIAMENTO E DAS ACTIVIDADES
DO PROGRAMA
Calquera que sexa o medio de difusión, a ENTIDADE adoitará as medidas necesarias para
publicitar axeitadamente o carácter público do financiamento do programa polo Concello de Vigo,
as súas actividades e funcionamento; incorporando os anagrama-logotipo do Concello de Vigo,
ademais das lendas indicadas pola Área de Cultura, en particular, no material gráfico editado, na
páxina web, nas presentacións públicas, actividades, soportes e demais recursos de difusión e
información xeral que se produzan sobre o evento, de acordo coa CONCELLERÍA.
Si no financiamento das actividades ou publicacións interveñen outras entidades distintas do
Concello de Vigo, deberá acordarse coa CONCELLERÍA a prelación e características para cada
caso.
O deseño gráfico de publicacións e materiais de difusión, deberá ser enviado á Área de Cultura,
previamente ás impresións, como mínimo naquelas partes onde figuren as referencias da
ENTIDADE, Concello de Vigo e outras entidades que realicen algunha achega ao proxecto
subvencionado no seu conxunto polo Concello. O material editado disporá dos depósitos legais
correspondentes.
Así mesmo, a ENTIDADE entregará o material de difusión suficiente, tanto para a súa
conservación no expediente de subvención, como para a difusión da programación dende a
CONCELLERÍA.
A difusión aos medios de comunicación de informacións sobre as actividades programadas
(roldas de prensa, difusión de noticias, informacións, traballos, etc) deberá estar previamente
comunicada ou acordada coa CONCELLERÍA.
A ENTIDADE comprométese á utilización dunha linguaxe e imaxe non sexista nos materiais de
publicidade que se empreguen para a difusión da actividade ou evento. Igualmente
comprométese ao emprego de imaxes non estereotipadas e que fagan visible a achega das
mulleres nas facetas públicas da sociedade e non só no eido privado ou familiar.
A ENTIDADE facilitará á Area de Cultura, coa antelación suficiente, toda a información sobre o
programa nos formatos axeitados, co fin de publicitalo en todos os soportes municipais (web,
010, Vigocultura, etc.).
Lingua de difusión e publicacións:
De acordo co establecido na vixente Ordenanza da Normalización Lingüística do Concello de
Vigo, a lingua galega é a lingua principal de comunicación; polo tanto, e con carácter xeral, só se
considerarán dentro do proxecto e programa subvencionado as publicacións e elementos de
difusión e publicidade editados en galego, teñan ou non carácter periódico. A utilización doutras
linguas distintas ao galego nas publicacións e difusión quedan sometidas aos acordos
particulares coa CONCELLERÍA para que os elementos sexan subvencionables.
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OITAVA.- PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN
O CONCELLO xestionará o pagamento á ENTIDADE polo importe da subvención outorgada ou
resultante, logo da realización das actividades previstas no obxecto deste convenio e entrega do
informe final coa rendición da conta xustificativa; previa aprobación da achega pola Xunta de
Goberno Local, unha vez asinado o presente convenio por ambas partes, emisión dos informes
técnicos, e co conforme do concelleiro-delegado da Área de Cultura.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con copias
das facturas polo resto do orzamento. Poderase substituír a presentación de copias de facturas
polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun balance que
abrangue a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou
actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo final foi
de XX.XXX euros.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), A ENTIDADE está
obrigada a relacionarse electrónicamente coas Administracións Públicas. Xa que logo, para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concede a subvención que regula o presente convenio e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a
conta xustificativa a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanis mos de identificación admitidos na mesma, que se poden consultar no enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=ga.
A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da Lei Xeral de Subvencións establécese o em prego 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 Econo mía 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.
Documentación a incluír na conta xustificativa:
 Solicitude de pagamento da subvención tralo remate das actividades e, en todo caso,
como límite o 10 de novembro do 2020.
 Acreditar atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias coa Axencia Tributaria,
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, Tesourería Xeral da Seguridade Social e
Concello de Vigo.
 Memoria de execución e avaliación da actividade realizada, que xustificará o
cumprimento das condicións impostas e a consecución dos obxectivos, que deberá
incluír como mínimo:
1. Programa con información sobre organización, patrocinio, colaboradores,
venda de entradas, etc.
2. Datos sobre os participantes nas actividades, número e perfil dos asistentes.
3. Memoria de prensa.
4. Relación de material gráfico e de difusión contendo os logotipos do Concello
de Vigo.

5. Reportaxe fotográfica.
● Memoria económica contendo o balance detallado coa totalidade dos gastos e ingresos
da actividade, con indicación dos acredores, conceptos facturados, datas de emisión e
importe; acreditados con documentos orixinais pola parte subvencionada.
● Cando as actividades fosen financiadas, ademais de coa subvención, con fondos propios
ou outras subvencións ou recursos, deberá acreditarse na xustificación o importe, a
procedencia, data de ingreso e a aplicación de tales fondos ás actividades
subvencionadas.
● As facturas ordenadas segundo o concepto de gasto a que se atribúen e nas que
figure a ENTIDADE como entidade destinataria, deberán recoller o seu número e
data, CIF, denominación e domicilio social do emisor, conceptos, importes, IVE,
etc. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se
admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as
condicións previstas no RD. 1619/2012, de 30 de novembro , polo que se regula
o deber de expedir e entregar facturas que incumbe a empresarios e
profesionais.
● Nestas facturas computarase o gasto acreditado, deducindo o IVE, agás que xustifique
que está exenta de IVE.
● Nas facturas ou nos documentos xustificativos dos gastos non deberá constar de forma
expresa que o gasto foi pagado pola entidade beneficiaria con anterioridade á finalización
do prazo de xustificación; entendéndose baixo a responsabilidade do beneficiario que o
concepto facturado está realizado e conta coa súa conformidade.
Cando a entidade beneficiaria demande a devolución do orixinal presentado para a xustificación
da subvención, solicitará a través da unidade xestora da tramitación administrativa do expediente
o estampillado (art.73 do regulamento da Lei 38/2003 LXS) da factura orixinal indicando no
mesmo o motivo da subvención, así como se o importe do xustificante se imputa total ou
parcialmente á subvención recibida, indicándose neste caso o importe exacto que resulte
afectado pola subvención. Posteriormente incorporarase ao expediente copia do xustificante
orixinal estampillado e a unidade administrativa procederá á devolución do orixinal.
Gastos subvencionables:
Consideraranse gastos subvencionables, os realizados no ano 2020 que respondan directa e
indubidablemente á natureza da actividade subvencionada, resulten estritamente necesarios e
se realicen dentro do prazo establecido para a execución do proxecto, quedando excluídos os
custos indirectos imputables á actividade, os custos de funcionamento ordinario da entidade, os
de atencións protocolarias e representativas, e os gastos en inversións e adquisicións de
material, equipos e bens de natureza inventariable.
En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor
de mercado.
Non se contempla a posibilidade de subcontratación dos gastos derivados da execución do
programa subvencionado.
Importe total de subvencións ou axudas:
A subvención do Concello á ENTIDADE é compatible con outras subvencións, axudas, ingresos
ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera outra administración ou de entes
públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
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O importe das subvencións ou axudas percibidas pola ENTIDADE para a actividade
subvencionada en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con
outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade ou obxecto
subvencionados (art.17.3 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia).
NOVENA.- XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN
A axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade subvencionada e o
cumprimento da finalidade que determinou a súa concesión será comprobada pola Área de
Cultura.
Os técnicos da Área de Cultura emitirán informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orde a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
DÉCIMA.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola CONCELLERÍA e
pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas, no exercicio das
súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
O CONCELLO publicará a concesión da subvención no portal de transparencia do Concello e
comunicarallo á Base de Datos Nacional de Subvencións para os efectos de dar cumprimento ao
disposto nos artigos 18 da LXS e 8.1.c) da Lei 19/2013 de Transparencia, Acceso á Información
Pública e Bo Goberno.
DÉCIMO PRIMEIRA.- REINTEGRO
Procederá ao reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o
pagamento da subvención até a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos do
artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e o seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da
subvención, procederá ao reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso
procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
DÉCIMO SEGUNDA.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se
refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao disposto
no título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
DÉCIMO TERCEIRA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A beneficiaria está informada de que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de
subvencións de Galicia, en orde á conclusión do proceso de subvención, polo que a súa achega
é obrigatoria.

Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei Orgánica
3/2018, do 13 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais,
sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Cultura.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Cultura do Concello de Vigo.
DÉCIMO CUARTA.- DEREITOS SOBRE A INFORMACIÓN E TITULARIDADE DOS
RESULTADOS
Os resultados froito deste convenio, tales como documentais, catálogos, estudos, e demais
material obtido da realización das actividades programadas, serán de titularidade e de uso
común da CONCELLERÍA e da ENTIDADE. Os resultados quedarán para futuras edicións e
ámbalas dúas partes poderán utilizalo nun futuro indistintamente.
A CONCELLERÍA resérvase o dereito de publicar os resultados, parciais ou finais, obtidos
durante a execución do convenio que, en todo caso, terán carácter público.
Calquera transformación dos resultados do programa de colaboración conxunta requirirá o
consentimento expreso das partes asinantes do convenio.
DÉCIMO QUINTA.- PARTICIPACIÓN DOS COLABORADORES DA ASOCIACIÓN
O asinamento deste convenio non implica relación laboral, contractual ou de calquera outra
índole entre a ENTIDADE e os profesionais ao seu servizo que vaian desenvolver as actividades
previstas, e o Concello de Vigo, de tal xeito que a este non se lle poderá esixir responsabilidade
ningunha, nin directa, nin subsidiaria, polos actos ou feitos acaecidos no desenvolvemento do
convenio.
DÉCIMO SEXTA.- VIXENCIA
O presente convenio estenderá a súa vixencia desde a data da súa sinatura até o 31 de
decembro do 2020, e non será prorrogable.
DECIMO SÉTIMA.- MODIFICACIÓN, DENUNCIA E RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Calquera das súas partes asinantes poderá denunciar ou modificar o presente convenio previa
notificación escrita cunha antelación mínima de tres meses.
O incumprimento de calquera das obrigas contraidas no presente convenio por unha das partes
facultará á outra para resolver o mesmo, quedando automaticamente anulados todos os dereitos
correspondentes sobre o obxecto programa de colaboración conxunta, pero non así as obrigas
contraidas no mesmo.
Por parte do Concello de Vigo, a Xunta de Goberno Local resolverá as posibles controversias
derivadas da execución ou interpretación deste convenio e a CONCELLERÍA queda facultada
para adoptar as medidas que contribúan ao seu cumprimento e desenvolvemento.
DÉCIMO OITAVA.- LEXISLACIÓN APLICABLE
A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003 do 17 de
novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu
regulamento, nos seus preceptos básicos; R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de
2 de abril RBRL e demais lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007,
de 13 de xuño de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as bases de execución dos vixentes
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orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as
normas de dereito privado.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de abril,
polo que se aproba o Texto refundido da lei de propiedade intelectual.
En proba de conformidade de canto antecede, asinan por triplicado exemplar o presente
documento de convenio no lugar e data arriba indicados.
ORZAMENTO
INGRESOS:
ACHEGA DO CONCELLO DE VIGO:

37.000 euros

GASTOS:
PRODUCIÓN CULTURAL (PUBLICACIÓNS):
GASTOS COMÚNS DE FUNCIONAMIENTO:

31.000 euros
6.000 euros

TOTAL GASTOS

37.000 euros

10(257).SUBVENCIÓN NOMINATIVA, MEDIANTE UN CONVENIO COA “FUNDACIÓN CORAL CASABLANCA”, PARA A ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA DE
CONCERTOS 2020. EXPTE. 3212/330.
Visto o informe de fiscalización do 08/04/2020, dáse conta do informe-proposta de
data 06/04/2020, asinado polo xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, a
secretaria de Admón. Municipal, o concelleiro-delegado de Cultura e polo concelleiro
de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Con data da sede electrónica municipal 27 de xaneiro do 2020, a “Fundación Coral
Casablanca” presenta escrito de solicitude de subvención para o programa de concertos a
realizar durante o exercicio 2020; por este motivo, con data 5 de febreiro do 2020, o
concelleiro-delegado da Área de Cultura resolveu que por parte desta xefatura se iniciase o
expediente de subvención correspondente e asinar un convenio con esta entidade para
regulala, polo importe de 27.500 € con cargo á aplicación orzamentaria 3340.480.00.03 do
orzamento municipal vixente.
ANTECEDENTES.A FUNDACIÓN CORAL CASABLANCA é unha entidade sen ánimo de lucro, adicada ao fomento e divulgación da música coral, en particular, e doutras artes escénicas en xeral no
ámbito de Vigo e a súa comarca.
PROGRAMACIÓN DO ANO 2020:
Conciertos Nov. 2019 a Nov. 2020
Día 21 de decembro do 2019 ás 20.30 horas
Concerto de Navidad, coral e orquesta

Teatro Afundación Vigo
Día 29 de decembro do 2019 ás 12.00 horas
Concerto fin de ano, coral e piano
Salón Regio sede do Celta, Vigo
Día 28 de febreiro do 2020 ás 20.30 horas
Concerto benéfico de coral e piano a favor de Unicef
Teatro Afundación
Día 30 de maio do 2020 ás 20.30
Concerto de primaveira de coral e orquesta
Teatro Afundación
Día 13 de xuño do 2020 ás 20.30 horas
Coros filiales e piano
Teatro Afundación
A memoria económica que se achega ao presente convenio, presentada pola ASOCIACIÓN,
incorpora o orzamento xeral de gastos do programa obxecto do mesmo, polo importe total
de 85.300 € (oitenta e cinco mil trescentos euros), financiándose coas seguintes achegas:
–
–
–
–

Concello de Vigo: 27.500 € (32,23 %)
Socios: 22.800 € (26,72%)
Donacións: 28.000 € (32,82 %)
Ingresos por taquilla: 7.000 € (8,20%)

DOCUMENTACIÓN.Por parte da asociación, presentouse a documentación relativa ao expediente de
subvención, que está integrada pola seguinte:
Proxecto e orzamento da actividade
Estatutos da Entidade e capacidade do representante legal
NIF do presidente
CIF da entidade
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Axencia Tributaria
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Xunta de Galicia
Certificado de estar ao corrente de pagos co Concello de Vigo
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Seguridade Social
Certificación da conta bancaria
Declaración de non estar incurso en prohibición para obter subvencións.
Declaración doutras axudas.
Póliza de seguro de responsabilidade civil e recibo de pagamento
Escrito de aceptación do texto do convenio presentado na sede electrónica o día
26.02.2020
● Escrito de aceptación da conformidade coa non suspensión de prazos pola
declaración do estado de alarma, presentado na sede electrónica do Concello de
Vigo o 02.04.2020.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

LEXISLACIÓN APLICABLE.A concesión da subvención que outorgue o Concello de Vigo á Fundación Coral Casablanca,
para a organización do programa de concertos a realizar durante o exercicio 2020, obxecto
do presente convenio, rexirase pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e
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o RD 887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos
básicos; R.D. Leg 2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de 2 de abril RBRL e demais
lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño de
subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos
pactos que se conteñen neste convenio; as bases de execución dos vixentes orzamentos
municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de
dereito privado.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real Decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de
abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.
A concesión da subvención directa á Fundación Coral Casablanca deberá axustarse ao
previsto no art. 22.2 apartados a) e c) da Lei 38/2003 xeral de subvencións, tanto por estar
prevista nominativamente no orzamento do Concello de Vigo do 2020, como polo interese
público, social e cultural que supón a actividade para a cidade de Vigo; acreditado na
concordancia do programa singular a executar, os fins estatutarios da entidade, a súa
complementariedade ca actividade cultural organizada polo Concello e marcada diferenza
ca oferta doutras entidades, polo cal non procede promover a concorrencia para o seu
outorgamento.
De acordo co previsto no art. 26.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
os convenios serán o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas
nominativamente; polo que se inclúe o correspondente proxecto de convenio na proposta de
resolución.
ÓRGANO DE RESOLUCIÓN E ÁMBITO DE COMPETENCIAS .O órgano de goberno para a concesión desta subvención directa é a Xunta de Goberno
Local.
O obxecto do expediente corresponde a materias de competencia propia do Concello
segundo os artigos 25.2. m da Lei 7/1985, do 2 de abril, promoción da cultura e equipamentos
culturais e o 80.2. n) (actividades culturais) da Lei 5/1997, de administración local de Galicia.
FINANCIAMENTO DA SUBVENCIÓN.A subvención do Concello de Vigo á “Fundación Coral Casablanca” ten como obxecto
financiar a organización do programa de concertos a realizar durante o exercicio 2020,
figurando na aplicación 3340.480.00.03 do orzamento municipal vixente a concesión dunha
subvención nominativa por importe de 27.500 €, a favor da devandita entidade.
A subvención do Concello de Vigo á “Fundación Coral Casablanca” é compatible con outras
subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de
calquera outras administracións ou entes públicos ou privados.
CONDICIÓNS DE CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN
A resolución de concesión da subvención deberá establecer as condicións e compromisos
aplicables (segundo se establece tanto na Lei Xeral de Subvencións como na Lei de
subvencións de Galicia), que se detallan no texto de proposta de convenio.

No expediente consta informe xurídico favorable de data 05.03.2020 e informe de
fiscalización no mesmo senso de data 25.03.2020
Respecto a tramitación cabe sinalar que a disposición adicional terceira do Real Decreto
463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a situación da crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19, modificado polo Real Decreto 465/2020, determina a
suspensión dos trámites e interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos
das entidades do sector público. Nembargantes a dita disposición adicional 3ª do RD
463/2020, do 14 de marzo determina que o órgano competente poderá acordar, mediante
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estrictamente necesarias para
evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses do interesado no procedemento e sempre
que este manifeste a súa conformidade,con que non se suspenda o prazo.
Visto que a Fundación manifestou a súa conformidade con continuar a tramitación do
expediente e que non se suspenda o prazo, procede a continuidade na tramitación do
expediente polo que coa conformidade do concelleiro-delegado da Área de Cultura e mailo
concelleiro-delegado da Área de Orzamentos e Facenda, cos informes xurídico e da
Intervención Xeral, faise a seguinte,
PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL.PRIMEIRO.- Continuar a tramitación do expediente administrativo de subvención nominativa
mediante convenio entre o Concello de Vigo e a “Fundación Coral Casablanca” para a
organización do Programa de Concertos 2020 xa que se acreditou no expediente a
conformidade do interesado de que non se suspenda o prazo e desta forma evítase un
prexuízo grave nos dereitos e intereses do administrado
SEGUNDO.- Aprobar a concesión directa da subvención de 27.500 € (vintesete mil
cincocentos euros) á Fundación Coral Casablanca, CIF. G-27753771, para o financiamento
do programa de concertos 2020, organizado por esta entidade; e autorizar e dispoñer o
devandito gasto con cargo á aplicación orzamentaria 3340.480.00.03 “FUNDACIÓN CORAL
CASABLANCA, PROGRAMA DE CONCERTOS”, que figura no orzamento municipal vixente
do Concello de Vigo.
TERCEIRO.- Que se aprobe o texto do proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a
Fundación Coral Casablanca que regula o desenvolvemento da subvención outorgada para
o financiamento do programa de concertos 2020”.
/me

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
“FUNDACIÓN CORAL CASABLANCA”, RELATIVO Á ACHEGA DO CONCELLO PARA A
ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA DE CONCERTOS 2020
En Vigo, na data da sinatura dixital
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REÚNENSE
A Concellería de Cultura (en adiante CONCELLERÍA), e no seu nome e representación, D. Abel
Fermín Losada Álvarez, en virtude do seu cargo de concelleiro-delegado da Área de Cultura,
Emprego e Participación Cidadá do Concello de Vigo (CIF P3605700H), para o que foi nomeado
polo decreto de delegación de Alcaldía de data 18 de xuño de 2019 e acordo da Xunta de
Goberno Local de data 20 de xuño de 2019; con enderezo na Praza do Rei nº 1, CP 36202; no
exercicio das facultades e demais funcións que lle foron conferidas por razón do seu cargo no
decreto de delegación de competencias de data 26 de xuño de 2019,
Doutra, D. Ignacio Pérez Amoedo, na súa condición de presidente da Fundación Coral
Casablanca (CIF: G-27753771) (en adiante a ASOCIACIÓN), con enderezo social na rúa
Pontevedra, 6, 6º C, CP 36201 da cidade de Vigo, actuando en nome e representación da
devandita entidade, segundo as facultades que lle outorgan os seus estatutos.
Ámbalas dúas partes teñen plena capacidade para levar adiante este convenio e,
MANIFESTAN
I.- Que a FUNDACION CORAL CASABLANCA é unha entidade sen ánimo de lucro adicada
ao fomento e divulgación da música coral, en particular, e doutras artes escénicas en xeral no
ámbito de Vigo e a súa comarca.
II.- Que o Concello de Vigo, coñecedor de ditas actividades e accións e no exercicio da súa competencia propia de promoción da cultura, que lle recoñece o artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, na vixente redacción, dada pola Lei 27/2013, de 27
de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local, desexa promover e colaborar económicamente na execución da programación da “FUNDACIÓN CORAL CASABLANCA”, como medio que é de promover a música na cidade.
III.- Que con esta finalidade o vixente Orzamento Xeral do Concello de Vigo inclúe na aplicación
orzamentaria 3340.480.00.03, como subvención nominativa, a favor da FUNDACIÓN CORAL
CASABLANCA, a cantidade de 27.500 euros.
IV.- Que a FUNDACIÓN CORAL CASABLANCA non está incursa en prohibición para ser
beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, atópase ao corrente das
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non ten débedas pendentes co Concello de
Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente
administrativo arriba citado.
V.- De acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e 26,1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións, polo que as partes acordan asinar o presente convenio de colaboración para
regular os termos da súa concesión, que ten como obxecto a organización de devandito
programa.
De conformidade coas anteditas consideracións e dado o interese común das partes asinantes,
e co fin de acadar unha maior eficacia na execución das actuacións, é polo que asinan o
presente convenio de colaboración de acordo coas seguintes

CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- OBXECTO
A través do presente convenio, establécense as condicións polas que se rexerá a colaboración
entre a CONCELLERÍA e maila ENTIDADE para desenvolver o programa de concertos durante o
exercicio 2020, que se detalla na documentación achegada pola entidade no presente
expediente de aprobación do convenio.
SEGUNDA.- PRESUPOSTO E FINANCIAMENTO
A memoria económica que se achega ao presente convenio, presentada pola ASOCIACIÓN,
incorpora o orzamento xeral de gastos do programa obxecto do mesmo, polo importe total de
85.300 € (oitenta e cinco mil trescentos euros), financiándose coas seguintes achegas:
–

Concello de Vigo: 27.500 € (32,23 %)

–

Socios: 22.800 € (26,72%)

–

Donacións: 28.000 € (32,82 %)

–

Ingresos por taquilla: 7.000 € (8,20%)

TERCEIRA.- DATAS E LUGARES DO PROGRAMA
PROGRAMA:
Conciertos Nov. 2019 a Nov. 2020
Día 21 de decembro do 2019 ás 20.30 horas
Concerto de Navidad, coral e orquesta
Teatro Afundación Vigo
Día 29 de decembro do 2019 ás 12.00 horas
Concerto fin de ano, coral e piano
Salón Regio sede do Celta, Vigo
Día 28 de febreiro do 2020 ás 20.30 horas
Concerto benéfico de coral e piano a favor de Unicef
Teatro Afundación
Día 30 de maio do 2020 ás 20.30
Concerto de primaveira de coral e orquesta
Teatro Afundación
Día 13 de xuño do 2020 ás 20.30 horas
Coros filiales e piano
Teatro Afundación
CUARTA.- OBRIGAS DA ENTIDADE . MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
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1.Organizar as actividades a través dun equipo de profesionais dirixidos e/ou supervisados
pola ENTIDADE, actuando como interlocutor único ante a CONCELLERÍA D. Ignació Pérez
Amoedo, presidente da entidade.
2.Responsabilizarse da organización integral do programa, difundilo amplamente, dispoñer
dos espazos, e solicitar, de ser o caso, os permisos correspondentes para a utilización dos
mesmos, solicitude de ocupación de vía pública, cargas e descargas, instalación de
elementos, etc.
3.Cumprir o programa obxecto da subvención, de acordo co establecido neste convenio e no
acordo de concesión, asumindo o aboamento dos gastos relativos á organización da
actividade, tanto directos como indirectos (contratacións, produción, dereitos de autor
derivados da programación, material de difusión, aluguer e uso de espazos de ser o caso, e
demais infraestruturas necesarias para o desenvolvemento efectivo da actividade).
4.Cumprir coas obrigas fiscais, así como das disposicións vixentes en materia laboral, de
Seguridade Social e de saúde e hixiene no traballo.
5.Incorporar os anagramas-logotipos do Concello de Vigo na forma que se detalla na cláusula
sétima, e comunicar as accións de difusión nas que se deberá facer mención expresa da
subvención obxecto deste convenio.
6.Facilitar á CONCELLERÍA a información necesaria para a difusión do programa a través da
páxina “vigocultura.org” e demais canles oficiais.
7.Comunicar á CONCELLERÍA as modificacións das circunstancias que fundamentasen a
concesión da subvención (art.11.d da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia), en particular
os cambios ou cancelacións de elementos do proxecto de actividades, obtención doutras
subvencións, axudas ou recursos que modifiquen o financiamento, no momento en que
teña constancia da súa dispoñibilidade ou efectividade, e en en todo caso, con
anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos; co obxecto de
determinar a oportunidade da autorización da modificación ou substitución por outros
programas, ou ben proceder á redución do importe da subvención concedida ou reintegro.
A alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá dar
lugar á modificación da resolución de concesión (art.17.3 da citada Lei).
8.A concesión da subvención á ENTIDADE implica a súa aceptación das obrigas sinaladas na
resolución de concesión e nas normativas citadas sobre subvencións; particularmente
sobre as obrigas sinaladas nos artigos 11 e 12, xustificacións, reintegros e subcontratación
previstos na Lei 9/2007 do 13 de xuño de subvencións de Galicia.
9.Responsabilizarse fronte a calquera dano que se cause a terceiros con ocasión do
desenvolvemento do programa, asumindo a contratación dunha póliza de seguro de
responsabilidade civil que atenda calquera accidente ou incidencia que se poida producir
en relación ao desenvolvemento do evento. A ENTIDADE entregará á Área de Cultura
copia da póliza e do recibo do pagamento correspondente antes da sinatura do presente
convenio.
QUINTA.- OBRIGAS DA CONCELLERÍA. MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
1. Realizar o seguimento do desenvolvemento do programa de actividades contempladas
neste convenio.

2. Xestionar o pagamento do importe da subvención (27.500 €), tras o cumprimento dos
requisitos de xustificación e conformidades necesarias.
SEXTA.- MECANISMOS DE SEGUEMENTO DA SUBVENCIÓN E DO CONVENIO. UNIDADE
XESTORA
Para o bo desenvolvemento do programa obxecto do convenio establecerase unha comisión
mixta, integrada polos representantes de cada unha das institucións conveniantes, ou persoa na
que deleguen, aos que corresponderá o seguimento, interpretación e avaliación das accións
derivadas do presente convenio.
O centro xestor da subvención á ENTIDADE é a Área de Cultura do Concello de Vigo, a través
do xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, a quen se informará sobre o
desenvolvemento do programa, e comunicará os posibles cambios na programación e,
especialmente, a súa incidencia nos presupostos que deron motivo á concesión da subvención,
por se procedera a súa revisión.
O centro xestor ten a encomenda de comprobación da realización das actividades do proxecto
subvencionado e de informar sobre a adecuada xustificación da subvención poñendo de
manifesto, expresamente, o cumprimento total do obxecto da subvención ou aquelas
circunstancias que imposibiliten a aprobación da xustificación, xunto coa conformidade dos
documentos xustificativos presentados.
SÉTIMA.- DIFUSIÓN DO CARÁCTER PÚBLICO DO FINANCIAMENTO E DAS ACTIVIDADES
DO PROGRAMA
Calquera que sexa o medio de difusión, a ENTIDADE adoitará as medidas necesarias para
publicitar axeitadamente o carácter público do financiamento do programa polo Concello de Vigo,
as súas actividades e funcionamento; incorporando os anagrama-logotipo do Concello de Vigo,
ademais das lendas indicadas pola Área de Cultura, en particular, no material gráfico editado, na
páxina web, nas presentacións públicas, actividades, soportes e demais recursos de difusión e
información xeral que se produzan sobre o evento, de acordo coa CONCELLERÍA.
Si no financiamento das actividades ou publicacións interveñen outras entidades distintas do
Concello de Vigo, deberá acordarse coa CONCELLERÍA a prelación e características para cada
caso.
O deseño gráfico de publicacións e materiais de difusión, deberá ser enviado á Área de Cultura,
previamente ás impresións, como mínimo naquelas partes onde figuren as referencias da
ENTIDADE, Concello de Vigo e outras entidades que realicen algunha achega ao proxecto
subvencionado no seu conxunto polo Concello. O material editado disporá dos depósitos legais
correspondentes.
Así mesmo, a ENTIDADE entregará o material de difusión suficiente, tanto para a súa
conservación no expediente de subvención, como para a difusión da programación dende a
CONCELLERÍA.
A difusión aos medios de comunicación de informacións sobre as actividades programadas
(roldas de prensa, difusión de noticias, informacións, traballos, etc) deberá estar previamente
comunicada ou acordada coa CONCELLERÍA.
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A ENTIDADE comprométese á utilización dunha linguaxe e imaxe non sexista nos materiais de
publicidade que se empreguen para a difusión da actividade ou evento. Igualmente
comprométese ao emprego de imaxes non estereotipadas e que fagan visible a achega das
mulleres nas facetas públicas da sociedade e non só no eido privado ou familiar.
A ENTIDADE facilitará á Area de Cultura, coa antelación suficiente, toda a información sobre o
programa nos formatos axeitados, co fin de publicitalo en todos os soportes municipais (web,
010, Vigocultura, etc.).
Lingua de difusión e publicacións:
De acordo co establecido na vixente Ordenanza da Normalización Lingüística do Concello de
Vigo, a lingua galega é a lingua principal de comunicación; polo tanto, e con carácter xeral, só se
considerarán dentro do proxecto e programa subvencionado as publicacións e elementos de
difusión e publicidade editados en galego, teñan ou non carácter periódico. A utilización doutras
linguas distintas ao galego nas publicacións e difusión quedan sometidas aos acordos
particulares coa CONCELLERÍA para que os elementos sexan subvencionables.
OITAVA.- PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN
O CONCELLO xestionará o pagamento á ENTIDADE polo importe da subvención outorgada ou
resultante, logo da realización das actividades previstas no obxecto deste convenio e entrega do
informe final coa rendición da conta xustificativa; previa aprobación da achega pola Xunta de
Goberno Local, unha vez asinado o presente convenio por ambas partes, emisión dos informes
técnicos, e co conforme do concelleiro-delegado da Área de Cultura.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con copias
das facturas polo resto do orzamento. Poderase substituír a presentación de copias de facturas
polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun balance que
abrangue a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou
actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo final foi
de XX.XXX euros.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), A ENTIDADE está
obrigada a relacionarse electrónicamente coas Administracións Públicas. Xa que logo, para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concede a subvención que regula o presente convenio e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a
conta xustificativa a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanis mos de identificación admitidos na mesma, que se poden consultar no enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=ga.
A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da Lei Xeral de Subvencións establécese o em prego 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 Econo mía 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.

Documentación a incluír na conta xustificativa:
 Solicitude de pagamento da subvención tralo remate das actividades e, en todo caso,
como límite o 10 de novembro do 2020.
 Acreditar atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias coa Axencia Tributaria,
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, Tesourería Xeral da Seguridade Social e
Concello de Vigo.
 Memoria de execución e avaliación da actividade realizada, que xustificará o
cumprimento das condicións impostas e a consecución dos obxectivos, que deberá
incluír como mínimo:
1. Programa con información sobre organización, patrocinio, colaboradores,
venda de entradas, etc.
2. Datos sobre os participantes nas actividades, número e perfil dos asistentes.
3. Memoria de prensa.
4. Relación de material gráfico e de difusión contendo os logotipos do Concello
de Vigo.
5. Reportaxe fotográfica.
● Memoria económica contendo o balance detallado coa totalidade dos gastos e ingresos
da actividade, con indicación dos acredores, conceptos facturados, datas de emisión e
importe; acreditados con documentos orixinais pola parte subvencionada.
● Cando as actividades fosen financiadas, ademais de coa subvención, con fondos propios
ou outras subvencións ou recursos, deberá acreditarse na xustificación o importe, a
procedencia, data de ingreso e a aplicación de tales fondos ás actividades
subvencionadas.
● As facturas ordenadas segundo o concepto de gasto a que se atribúen e nas que
figure a ENTIDADE como entidade destinataria, deberán recoller o seu número e
data, CIF, denominación e domicilio social do emisor, conceptos, importes, IVE,
etc. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se
admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as
condicións previstas no RD. 1619/2012, de 30 de novembro , polo que se regula
o deber de expedir e entregar facturas que incumbe a empresarios e
profesionais.
● Nestas facturas computarase o gasto acreditado, deducindo o IVE, agás que xustifique
que está exenta de IVE.
● Nas facturas ou nos documentos xustificativos dos gastos non deberá constar de forma
expresa que o gasto foi pagado pola entidade beneficiaria con anterioridade á finalización
do prazo de xustificación; entendéndose baixo a responsabilidade do beneficiario que o
concepto facturado está realizado e conta coa súa conformidade.
Cando a entidade beneficiaria demande a devolución do orixinal presentado para a xustificación
da subvención, solicitará a través da unidade xestora da tramitación administrativa do expediente
o estampillado (art.73 do regulamento da Lei 38/2003 LXS) da factura orixinal indicando no
mesmo o motivo da subvención, así como se o importe do xustificante se imputa total ou
parcialmente á subvención recibida, indicándose neste caso o importe exacto que resulte
afectado pola subvención. Posteriormente incorporarase ao expediente copia do xustificante
orixinal estampillado e a unidade administrativa procederá á devolución do orixinal.
Gastos subvencionables:
Consideraranse gastos subvencionables, os realizados no ano 2019 e 2020 que respondan
directa e indubidablemente á natureza da actividade subvencionada, resulten estritamente
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necesarios e se realicen dentro do prazo establecido para a execución do proxecto, quedando
excluídos os custos indirectos imputables á actividade, os custos de funcionamento ordinario da
entidade, os de atencións protocolarias e representativas, e os gastos en inversións e
adquisicións de material, equipos e bens de natureza inventariable.
En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor
de mercado.
Non se contempla a posibilidade de subcontratación dos gastos derivados da execución do
programa subvencionado.
Importe total de subvencións ou axudas:
A subvención do Concello á ENTIDADE é compatible con outras subvencións, axudas, ingresos
ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera outra administración ou de entes
públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
O importe das subvencións ou axudas percibidas pola ENTIDADE para a actividade
subvencionada en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con
outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade ou obxecto
subvencionados (art.17.3 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia).
NOVENA.- XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN
A axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade subvencionada e o
cumprimento da finalidade que determinou a súa concesión será comprobada pola Área de
Cultura.
Os técnicos da Área de Cultura emitirán informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orde a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
DÉCIMA.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola CONCELLERÍA e
pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas, no exercicio das
súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
O CONCELLO publicará a concesión da subvención no portal de transparencia do Concello e
comunicarallo á Base de Datos Nacional de Subvencións para os efectos de dar cumprimento ao
disposto nos artigos 18 da LXS e 8.1.c) da Lei 19/2013 de Transparencia, Acceso á Información
Pública e Bo Goberno.
DÉCIMO PRIMEIRA.- REINTEGRO
Procederá ao reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o
pagamento da subvención até a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos do
artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e o seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da
subvención, procederá ao reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso
procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
DÉCIMO SEGUNDA.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se
refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao disposto
no título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
DÉCIMO TERCEIRA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A beneficiaria está informada de que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de
subvencións de Galicia, en orde á conclusión do proceso de subvención, polo que a súa achega
é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei Orgánica
3/2018, do 13 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais,
sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Cultura.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Cultura do Concello de Vigo.
DÉCIMO CUARTA.- DEREITOS SOBRE A INFORMACIÓN E TITULARIDADE DOS
RESULTADOS
Os resultados froito deste convenio, tales como documentais, catálogos, estudos, e demais
material obtido da realización das actividades programadas, serán de titularidade e de uso
común da CONCELLERÍA e da ENTIDADE. Os resultados quedarán para futuras edicións e
ámbalas dúas partes poderán utilizalo nun futuro indistintamente.
A CONCELLERÍA resérvase o dereito de publicar os resultados, parciais ou finais, obtidos
durante a execución do convenio que, en todo caso, terán carácter público.
Calquera transformación dos resultados do programa de colaboración conxunta requirirá o
consentimento expreso das partes asinantes do convenio.
DÉCIMO QUINTA.- PARTICIPACIÓN DOS COLABORADORES DA ASOCIACIÓN
O asinamento deste convenio non implica relación laboral, contractual ou de calquera outra
índole entre a ENTIDADE e os profesionais ao seu servizo que vaian desenvolver as actividades
previstas, e o Concello de Vigo, de tal xeito que a este non se lle poderá esixir responsabilidade
ningunha, nin directa, nin subsidiaria, polos actos ou feitos acaecidos no desenvolvemento do
convenio.
DÉCIMO SEXTA.- VIXENCIA
O presente convenio estenderá a súa vixencia desde a data da súa sinatura até o 31 de
decembro do 2020, e non será prorrogable.
DECIMO SÉTIMA.- MODIFICACIÓN, DENUNCIA E RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Calquera das súas partes asinantes poderá denunciar ou modificar o presente convenio previa
notificación escrita cunha antelación mínima de tres meses.
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O incumprimento de calquera das obrigas contraidas no presente convenio por unha das partes
facultará á outra para resolver o mesmo, quedando automaticamente anulados todos os dereitos
correspondentes sobre o obxecto programa de colaboración conxunta, pero non así as obrigas
contraidas no mesmo.
Por parte do Concello de Vigo, a Xunta de Goberno Local resolverá as posibles controversias
derivadas da execución ou interpretación deste convenio e a CONCELLERÍA queda facultada
para adoptar as medidas que contribúan ao seu cumprimento e desenvolvemento.
DÉCIMO OITAVA.- LEXISLACIÓN APLICABLE
A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003 do 17 de
novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu
regulamento, nos seus preceptos básicos; R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de
2 de abril RBRL e demais lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007,
de 13 de xuño de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as bases de execución dos vixentes
orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as
normas de dereito privado.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de abril,
polo que se aproba o Texto refundido da lei de propiedade intelectual.
En proba de conformidade de canto antecede, asinan por triplicado exemplar o presente
documento de convenio no lugar e data arriba indicados.
ORZAMENTO 2020

11(258).SUBVENCIÓN NOMINATIVA, MEDIANTE UN CONVENIO COA “ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO”, PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA
DE CONCERTOS 2020. EXPTE. 3211/330.
Visto o informe de fiscalización do 08/04/2020, dáse conta do informe-proposta de
data 01/04/2020, asinado polo xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, a
secretaria de Admón. Municipal, o concelleiro-delegado de Cultura e polo concelleiro
de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Con data da sede electrónica municipal 23 de xaneiro do 2020, a Orquesta Clásica de Vigo
presenta escrito de solicitude de subvención para o programa de concertos a realizar
durante o exercicio 2020; por este motivo, con data 5 de febreiro do 2020, o concelleirodelegado da Área de Cultura resolveu que por parte desta xefatura se iniciase o expediente
de subvención correspondente e asinar un convenio con esta entidade para regulala, polo
importe de 21.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 3340.480.00.04 do orzamento
municipal vixente.
ANTECEDENTES.A ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO é unha entidade sen ánimo de lucro, decana das orquestras de Galicia, con trinta e cinco anos de existencia, e que ten acadado prestixio e personalidade propia no ámbito da música. A orquesta realiza de forma estable un programa de
concertos anual, cunha actividade enfocada a investigar nos formatos e nas posibilidades de
achegar a música a todos os públicos. Ademas sempre foi unha importante plataforma para
a promoción da música e dos artistas locais.
PROGRAMACIÓN DO ANO 2020:
Sábado 14 de marzo: Grieg + Falla
Teatro Afundación
Xoves 16 de abril: Haydn + Mozart
Teatro Afundación (Auditorio)
Sábado 16 de maio : Elgar + Mendelssohn
Teatro Afundación
Domingo, 21 de xuño: Día europeo da música: Beethoven 250
Casco Vello de Vigo
A memoria económica que se achega ao presente convenio, incorpora o orzamento xeral
dos gastos do programa obxecto do convenio polo importe total de 41.500 € (corenta e un
mil cincocentos euros), financiándose coas seguintes achegas:
–
–
–

Concello de Vigo: 21.000 € (50,60 %)
Aportación da entidade: 9.000 € (21,68%)
Venda entradas: 11.500 € (27,71 %)

DOCUMENTACIÓN.Por parte da asociación, presentouse a documentación relativa ao expediente de
subvención, que está integrada pola seguinte:
● Proxecto e orzamento da actividade
● Estatutos da Entidade e capacidade do representante legal
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NIF do presidente
CIF da entidade
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Axencia Tributaria
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Xunta de Galicia
Certificado de estar ao corrente de pagos co Concello de Vigo
Certificado de estar ao corrente de pagos coa Seguridade Social
Certificación da conta bancaria
Declaración de non estar incurso en prohibición para obter subvencións.
Declaración doutras axudas.
Póliza de seguro de responsabilidade civil e recibo de pagamento
Escrito de aceptación do proxecto de convenio (presentado na sede electrónica o
18.02.2020)
● Escrito de conformidade coa non suspensión de prazos pola Declaración do Estado
de Alarma presentado na sede electrónica o 30.03.2020
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

LEXISLACIÓN APLICABLE.A concesión da subvención que outorgue o Concello de Vigo á Orquesta Clásica de Vigo,
para a organización do programa de concertos a realizar durante o exercicio 2020, obxecto
do presente convenio, rexirase pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e
o RD 887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos
básicos; R.D. Leg 2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de 2 de abril RBRL e demais
lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño de
subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos
pactos que se conteñen neste convenio; as bases de execución dos vixentes orzamentos
municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de
dereito privado.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real Decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de
abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.
A concesión da subvención directa á Orquesta Clásica de Vigo deberá axustarse ao previsto
no art. 22.2 apartados a) e c) da Lei 38/2003 xeral de subvencións, tanto por estar prevista
nominativamente no orzamento do Concello de Vigo do 2020, como polo interese público,
social e cultural que supón a actividade para a cidade de Vigo; acreditado na concordancia
do programa singular a executar, os fins estatutarios da entidade, a súa
complementariedade ca actividade cultural organizada polo Concello e marcada diferenza
ca oferta doutras entidades, polo cal non procede promover a concorrencia para o seu
outorgamento.
De acordo co previsto no art. 26.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
os convenios serán o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas
nominativamente; polo que se inclúe o correspondente proxecto de convenio na proposta de
resolución.
ÓRGANO DE RESOLUCIÓN E ÁMBITO DE COMPETENCIAS .O órgano de goberno para a concesión desta subvención directa é a Xunta de Goberno
Local.

O obxecto do expediente corresponde a materias de competencia propia do Concello
segundo os artigos 25.2. m da Lei 7/1985, do 2 de abril, promoción da cultura e equipamentos
culturais e o 80.2. n) (actividades culturais) da Lei 5/1997, de administración local de Galicia.
FINANCIAMENTO DA SUBVENCIÓN.A subvención do Concello de Vigo á “Orquesta Clásica de Vigo” ten como obxecto financiar
a organización do programa de concertos a realizar durante o exercicio 2020, figurando na
aplicación 3340.480.00.04 do orzamento municipal vixente a concesión dunha subvención
nominativa por importe de 21.000 €, a favor da devandita entidade.
A subvención do Concello de Vigo á “Orquesta Clásica de Vigo” é compatible con outras
subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de
calquera outras administracións ou entes públicos ou privados.

CONDICIÓNS DE CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN
A resolución de concesión da subvención deberá establecer as condicións e compromisos
aplicables (segundo se establece tanto na Lei Xeral de Subvencións como na Lei de
subvencións de Galicia), que se detallan no texto de proposta de convenio.
No expediente consta informe xurídico favorable de data 28.02.2020 e informe de
fiscalización no mesmo senso de data 25.03.2020
Respecto a tramitación cabe sinalar que a disposición adicional terceira do Real Decreto
463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a situación da crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19, modificado polo Real Decreto 465/2020, determina a
suspensión dos trámites e interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos
das entidades do sector público. Nembargantes a dita disposición adicional 3ª do RD
463/2020, do 14 de marzo determina que o órgano competente poderá acordar, mediante
resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estrictamente necesarias para
evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses do interesado no procedemento e sempre
que este manifeste a súa conformidade,con que non se suspenda o prazo.
Visto que a Asociación manifestou a súa conformidade con continuar a tramitación do
expediente e que non se suspenda o prazo, procede a continuidade na tramitación do
expediente polo que coa conformidade do concelleiro-delegado da Área de Cultura e mailo
concelleiro-delegado da Área de Orzamentos e Facenda, cos informes xurídico e da
Intervención Xeral, faise a
PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL.PRIMEIRO.- Continuar a tramitación do expediente administrativo de subvención nominativa
mediante convenio entre o Concello de Vigo e a “Orquesta Clásica de Vigo” para o desenvolvemento do Programa de Concertos durante o exercicio 2020 xa que se acreditou no expediente a conformidade do interesado de que non se suspenda o prazo e desta forma evítase un prexuízo grave nos dereitos e intereses do administrado
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SEGUNDO.- Aprobar a concesión directa da subvención de 21.000 € (vinteún mil euros) á
Orquesta Clásica de Vigo, CIF. G36688422, para o financiamento do programa de concertos
2020, organizado por esta entidade; e autorizar e dispoñer o devandito gasto con cargo á
aplicación orzamentaria 3340.480.00.04 “CONVENIO ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO”, que
figura no orzamento municipal vixente do Concello de Vigo.
TERCEIRO.- Que se aprobe o texto do proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a
Orquesta Clásica de Vigo que regula o desenvolvemento da subvención outorgada para o
financiamento do programa de concertos 2020”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
“ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO”, RELATIVO Á ACHEGA DO CONCELLO PARA A
ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA DE CONCERTOS 2020
En Vigo, na data da sinatura dixital
REÚNENSE
A Concellería de Cultura (en adiante CONCELLERÍA), e no seu nome e representación, D.
Abel Fermín Losada Álvarez, en virtude do seu cargo de concelleiro-delegado da Área de
Cultura, Emprego e Participación Cidadá do Concello de Vigo (CIF P3605700H), para o que
foi nomeado polo decreto de delegación de Alcaldía de data 18 de xuño de 2019 e acordo
da Xunta de Goberno Local de data 20 de xuño de 2019; con enderezo na Praza do Rei nº
1, CP 36202; no exercicio das facultades e demais funcións que lle foron conferidas por
razón do seu cargo no decreto de delegación de competencias de data 26 de xuño de 2019,
Doutra, D. Gustavo Adolfo Barcia González, na súa condición de presidente da “Orquesta
Clásica de Vigo” (CIF: G-36688422) (en adiante a ASOCIACIÓN), con enderezo na Avenida
Clara Campoamor, 28, CP 36213 da cidade de Vigo, actuando en nome e representación da
devandita entidade, segundo as facultades que lle outorgan os seus estatutos.
Ámbalas dúas partes teñen plena capacidade para levar adiante este convenio e,
MANIFESTAN
I.-Que a ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO é unha entidade sen ánimo de lucro, decana das
orquestras de Galicia, con trinta e tres anos de existencia, e que ten acadado prestixio e
personalidade propia no ámbito da música. A orquesta realiza de forma estable un programa
de concertos anual, cunha actividade enfocada a investigar nos formatos e nas posibilidades
de achegar a música a todos os públicos.
II.- Que o Concello de Vigo, coñecedor de ditas actividades e accións e no exercicio da súa
competencia propia de promoción da cultura, que lle recoñece o artigo 25 da Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora das bases de réxime local, na vixente redacción, dada pola Lei

27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local,
desexa promover e colaborar económicamente na execución da programación da “ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO”, como medio que é de promover a música na cidade.
III.- Que con esta finalidade o vixente Orzamento Xeral do Concello de Vigo inclúe na
aplicación orzamentaria 3340.480.00.04, como subvención nominativa, a favor da
ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO, a cantidade de 21.000 euros.
IV.- Que a ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO non está incursa en prohibición para ser
beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, atópase ao corrente
das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non ten débedas pendentes co
Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que
figuran no expediente administrativo arriba citado.
V.- De acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e 26,1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións, polo que as partes acordan asinar o presente convenio de colaboración para
regular os termos da súa concesión, que ten como obxecto a organización de devandito
programa.
De conformidade coas anteditas consideracións e dado o interese común das partes
asinantes, e co fin de acadar unha maior eficacia na execución das actuacións, é polo que
asinan o presente convenio de colaboración de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- OBXECTO
A través do presente convenio, establécense as condicións polas que se rexerá a
colaboración entre a CONCELLERÍA e maila ENTIDADE para desenvolver o programa de
concertos durante o exercicio 2020, que se detalla na documentación achegada pola
entidade no presente expediente de aprobación do convenio.
SEGUNDA.- PRESUPOSTO E FINANCIAMENTO
A memoria económica que se achega ao presente convenio, presentada pola ASOCIACIÓN,
incorpora o orzamento xeral de gastos do programa obxecto do mesmo, polo importe total
de 41.500 € (corenta e un mil cincocentos euros euros), financiándose coas seguintes achegas:
–

Concello de Vigo: 21.000 € (50,60 %)

–

Aportación da entidade: 9.000 € (21,68%)

–

Venda entradas: 11.500 € (27,71 %)

TERCEIRA.- DATAS E LUGARES DO PROGRAMA
PROGRAMA:
Sábado 14 de marzo: Grieg + Falla
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Teatro Afundación
Xoves 16 de abril: Haydn + Mozart
Teatro Afundación (Auditorio)
Sábado 16 de maio : Elgar + Mendelssohn
Teatro Afundación
Domingo, 21 de xuño: Día europeo da música: Beethoven 250
Casco Vello de Vigo
CUARTA.- OBRIGAS DA ENTIDADE . MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
1.Organizar as actividades a través dun equipo de profesionais dirixidos e/ou supervisados

pola ENTIDADE, actuando como interlocutor único ante a CONCELLERÍA D. Gustavo
Adolfo Barcia González, presidente da entidade.
2.Responsabilizarse da organización integral do programa, difundilo amplamente, dispoñer
dos espazos, e solicitar, de ser o caso, os permisos correspondentes para a utilización dos
mesmos, solicitude de ocupación de vía pública, cargas e descargas, instalación de
elementos, etc.
3.Cumprir o programa obxecto da subvención, de acordo co establecido neste convenio e no
acordo de concesión, asumindo o aboamento dos gastos relativos á organización da
actividade, tanto directos como indirectos (contratacións, produción, dereitos de autor
derivados da programación, material de difusión, aluguer e uso de espazos de ser o caso,
e demais infraestruturas necesarias para o desenvolvemento efectivo da actividade).
4.Cumprir coas obrigas fiscais, así como das disposicións vixentes en materia laboral, de
Seguridade Social e de saúde e hixiene no traballo.
5.Incorporar os anagramas-logotipos do Concello de Vigo na forma que se detalla na
cláusula sétima, e comunicar as accións de difusión nas que se deberá facer mención
expresa da subvención obxecto deste convenio.
6.Facilitar á CONCELLERÍA a información necesaria para a difusión do programa a través
da páxina “vigocultura.org” e demais canles oficiais.
7.Comunicar á CONCELLERÍA as modificacións das circunstancias que fundamentasen a
concesión da subvención (art.11.d da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia), en particular
os cambios ou cancelacións de elementos do proxecto de actividades, obtención doutras
subvencións, axudas ou recursos que modifiquen o financiamento, no momento en que
teña constancia da súa dispoñibilidade ou efectividade, e en en todo caso, con
anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos; co obxecto de
determinar a oportunidade da autorización da modificación ou substitución por outros
programas, ou ben proceder á redución do importe da subvención concedida ou reintegro.
A alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá dar
lugar á modificación da resolución de concesión (art.17.3 da citada Lei).

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

QUINTA.- OBRIGAS DA CONCELLERÍA. MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
1. Realizar o seguimento do desenvolvemento do programa de actividades
contempladas neste convenio.
2. Xestionar o pagamento do importe da subvención (21.000 €), tras o cumprimento dos
requisitos de xustificación e conformidades necesarias.
SEXTA.- MECANISMOS DE SEGUEMENTO DA SUBVENCIÓN E DO CONVENIO.
UNIDADE XESTORA
Para o bo desenvolvemento do programa obxecto do convenio establecerase unha comisión
mixta, integrada polos representantes de cada unha das institucións conveniantes, ou
persoa na que deleguen, aos que corresponderá o seguimento, interpretación e avaliación
das accións derivadas do presente convenio.
O centro xestor da subvención á ENTIDADE é a Área de Cultura do Concello de Vigo, a
través do xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, a quen se informará sobre o
desenvolvemento do programa, e comunicará os posibles cambios na programación e,
especialmente, a súa incidencia nos presupostos que deron motivo á concesión da
subvención, por se procedera a súa revisión.
O centro xestor ten a encomenda de comprobación da realización das actividades do
proxecto subvencionado e de informar sobre a adecuada xustificación da subvención
poñendo de manifesto, expresamente, o cumprimento total do obxecto da subvención ou
aquelas circunstancias que imposibiliten a aprobación da xustificación, xunto coa
conformidade dos documentos xustificativos presentados.
SÉTIMA.- DIFUSIÓN DO CARÁCTER PÚBLICO DO FINANCIAMENTO E DAS
ACTIVIDADES DO PROGRAMA
Calquera que sexa o medio de difusión, a ENTIDADE adoitará as medidas necesarias para
publicitar axeitadamente o carácter público do financiamento do programa polo Concello de
Vigo, as súas actividades e funcionamento; incorporando os anagrama-logotipo do Concello
de Vigo, ademais das lendas indicadas pola Área de Cultura, en particular, no material
gráfico editado, na páxina web, nas presentacións públicas, actividades, soportes e demais
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recursos de difusión e información xeral que se produzan sobre o evento, de acordo coa
CONCELLERÍA.
Si no financiamento das actividades ou publicacións interveñen outras entidades distintas do
Concello de Vigo, deberá acordarse coa CONCELLERÍA a prelación e características para
cada caso.
O deseño gráfico de publicacións e materiais de difusión, deberá ser enviado á Área de
Cultura, previamente ás impresións, como mínimo naquelas partes onde figuren as
referencias da ENTIDADE, Concello de Vigo e outras entidades que realicen algunha
achega ao proxecto subvencionado no seu conxunto polo Concello. O material editado
disporá dos depósitos legais correspondentes.
Así mesmo, a ENTIDADE entregará o material de difusión suficiente, tanto para a súa
conservación no expediente de subvención, como para a difusión da programación dende a
CONCELLERÍA.
A difusión aos medios de comunicación de informacións sobre as actividades programadas
(roldas de prensa, difusión de noticias, informacións, traballos, etc) deberá estar
previamente comunicada ou acordada coa CONCELLERÍA.
A ENTIDADE comprométese á utilización dunha linguaxe e imaxe non sexista nos materiais
de publicidade que se empreguen para a difusión da actividade ou evento. Igualmente
comprométese ao emprego de imaxes non estereotipadas e que fagan visible a achega das
mulleres nas facetas públicas da sociedade e non só no eido privado ou familiar.
A ENTIDADE facilitará á Area de Cultura, coa antelación suficiente, toda a información
sobre o programa nos formatos axeitados, co fin de publicitalo en todos os soportes
municipais (web, 010, Vigocultura, etc.).
Lingua de difusión e publicacións:
De acordo co establecido na vixente Ordenanza da Normalización Lingüística do Concello
de Vigo, a lingua galega é a lingua principal de comunicación; polo tanto, e con carácter
xeral, só se considerarán dentro do proxecto e programa subvencionado as publicacións e
elementos de difusión e publicidade editados en galego, teñan ou non carácter periódico. A
utilización doutras linguas distintas ao galego nas publicacións e difusión quedan sometidas
aos acordos particulares coa CONCELLERÍA para que os elementos sexan
subvencionables.
OITAVA.- PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN
O CONCELLO xestionará o pagamento á ENTIDADE polo importe da subvención outorgada
ou resultante, logo da realización das actividades previstas no obxecto deste convenio e
entrega do informe final coa rendición da conta xustificativa; previa aprobación da achega
pola Xunta de Goberno Local, unha vez asinado o presente convenio por ambas partes,
emisión dos informes técnicos, e co conforme do concelleiro-delegado da Área de Cultura.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con
copias das facturas polo resto do orzamento. Poderase substituír a presentación de copias
de facturas polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun

balance que abrangue a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que
o programa ou actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o
seu custo final foi de XX.XXX euros.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), A ENTIDADE
está obrigada a relacionarse electrónicamente coas Administracións Públicas. Xa que logo,
para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concede a subvención que regula o presente convenio e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos,
deberá achegar a conta xustificativa a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por
calquera dos mecanismos de identificación admitidos na mesma, que se poden consultar no
enlace https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=ga.
A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da Lei Xeral de Subvencións establécese o
emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos para o procedemento de xustificación das subvencións, con indicación dos trámites que deberán ser cumprimentados por
vía electrónica, informática ou telemática e os medios electrónicos e sistemas de comunicación utilizables, que deberán axustarse ás especificacións que se establezan por Orde do
Ministerio de Economía e Facenda (Orde EHA/2261/2007, do 17 de xullo, pola que se regula
o emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos na xustificación de subvencións). A tal efecto, a entidade beneficiaria achegará a documentacion xustificativa por medios electrónicos, informáticos e telemáticos (EIT), resultando esixible a aportación de facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das facturas orixinais en papel.
Documentación a incluír na conta xustificativa:
 Solicitude de pagamento da subvención tralo remate das actividades e, en todo caso,
como límite o 10 de novembro do 2020.
 Acreditar atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias coa Axencia Tributaria,
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, Tesourería Xeral da Seguridade Social
e Concello de Vigo.
 Memoria de execución e avaliación da actividade realizada, que xustificará o
cumprimento das condicións impostas e a consecución dos obxectivos, que deberá
incluír como mínimo:
1. Programa con información sobre organización, patrocinio, colaboradores,
venda de entradas, etc.
2. Datos sobre os participantes nas actividades, número e perfil dos
asistentes.
3. Memoria de prensa.
4. Relación de material gráfico e de difusión contendo os logotipos do
Concello de Vigo.
5. Reportaxe fotográfica.
● Memoria económica contendo o balance detallado coa totalidade dos gastos e
ingresos da actividade, con indicación dos acredores, conceptos facturados, datas de
emisión e importe; acreditados con documentos orixinais pola parte subvencionada.
● Cando as actividades fosen financiadas, ademais de coa subvención, con fondos
propios ou outras subvencións ou recursos, deberá acreditarse na xustificación o
importe, a procedencia, data de ingreso e a aplicación de tales fondos ás actividades
subvencionadas.
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● As facturas ordenadas segundo o concepto de gasto a que se atribúen e nas
que figure a ENTIDADE como entidade destinataria, deberán recoller o seu
número e data, CIF, denominación e domicilio social do emisor, conceptos,
importes, IVE, etc. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de
Vigo. Non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas
que non reúnan as condicións previstas no RD. 1619/2012, de 30 de
novembro, polo que se regula o deber de expedir e entregar facturas que
incumbe a empresarios e profesionais.
● Nestas facturas computarase o gasto acreditado, deducindo o IVE, agás que
xustifique que está exenta de IVE.
● Nas facturas ou nos documentos xustificativos dos gastos non deberá constar de
forma expresa que o gasto foi pagado pola entidade beneficiaria con anterioridade á
finalización do prazo de xustificación; entendéndose baixo a responsabilidade do
beneficiario que o concepto facturado está realizado e conta coa súa conformidade.
Cando a entidade beneficiaria demande a devolución do orixinal presentado para a
xustificación da subvención, solicitará a través da unidade xestora da tramitación
administrativa do expediente o estampillado (art.73 do regulamento da Lei 38/2003 LXS) da
factura orixinal indicando no mesmo o motivo da subvención, así como se o importe do
xustificante se imputa total ou parcialmente á subvención recibida, indicándose neste caso o
importe exacto que resulte afectado pola subvención. Posteriormente incorporarase ao
expediente copia do xustificante orixinal estampillado e a unidade administrativa procederá á
devolución do orixinal.
Gastos subvencionables:
Consideraranse gastos subvencionables, os realizados no ano 2020 que respondan directa
e indubidablemente á natureza da actividade subvencionada, resulten estritamente
necesarios e se realicen dentro do prazo establecido para a execución do proxecto,
quedando excluídos os custos indirectos imputables á actividade, os custos de
funcionamento ordinario da entidade, os de atencións protocolarias e representativas, e os
gastos en inversións e adquisicións de material, equipos e bens de natureza inventariable.
En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao
valor de mercado.
Non se contempla a posibilidade de subcontratación dos gastos derivados da execución do
programa subvencionado.
Importe total de subvencións ou axudas:
A subvención do Concello á ENTIDADE é compatible con outras subvencións, axudas,
ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera outra administración
ou de entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos
internacionais.
O importe das subvencións ou axudas percibidas pola ENTIDADE para a actividade
subvencionada en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia
con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade ou
obxecto subvencionados (art.17.3 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia).

NOVENA.- XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN
A axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade subvencionada e o
cumprimento da finalidade que determinou a súa concesión será comprobada pola Área de
Cultura.
Os técnicos da Área de Cultura emitirán informe ao respecto facendo constar, no seu caso,
todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orde a considerar incumprida
ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
DÉCIMA.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola CONCELLERÍA
e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas, no exercicio
das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
O CONCELLO publicará a concesión da subvención no portal de transparencia do Concello
e comunicarallo á Base de Datos Nacional de Subvencións para os efectos de dar
cumprimento ao disposto nos artigos 18 da LXS e 8.1.c) da Lei 19/2013 de Transparencia,
Acceso á Información Pública e Bo Goberno.
DÉCIMO PRIMEIRA.- REINTEGRO
Procederá ao reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o
pagamento da subvención até a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos
casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución
significativa da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do
proxecto presentado e o seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do
obxectivo da subvención, procederá ao reintegro da subvención na mesma proporción. En
todo caso procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade
subvencionada.
DÉCIMO SEGUNDA.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que
se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao
disposto no título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
DÉCIMO TERCEIRA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A beneficiaria está informada de que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica
das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de
subvencións de Galicia, en orde á conclusión do proceso de subvención, polo que a súa
achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei
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Orgánica 3/2018, do 13 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais, sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Cultura.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante a Concellería de Cultura do Concello de Vigo.
DÉCIMO CUARTA.- DEREITOS SOBRE A INFORMACIÓN E TITULARIDADE DOS
RESULTADOS
Os resultados froito deste convenio, tales como documentais, catálogos, estudos, e demais
material obtido da realización das actividades programadas, serán de titularidade e de uso
común da CONCELLERÍA e da ENTIDADE. Os resultados quedarán para futuras edicións e
ámbalas dúas partes poderán utilizalo nun futuro indistintamente.
A CONCELLERÍA resérvase o dereito de publicar os resultados, parciais ou finais, obtidos
durante a execución do convenio que, en todo caso, terán carácter público.
Calquera transformación dos resultados do programa de colaboración conxunta requirirá o
consentimento expreso das partes asinantes do convenio.
DÉCIMO QUINTA.- PARTICIPACIÓN DOS COLABORADORES DA ASOCIACIÓN
O asinamento deste convenio non implica relación laboral, contractual ou de calquera outra
índole entre a ENTIDADE e os profesionais ao seu servizo que vaian desenvolver as
actividades previstas, e o Concello de Vigo, de tal xeito que a este non se lle poderá esixir
responsabilidade ningunha, nin directa, nin subsidiaria, polos actos ou feitos acaecidos no
desenvolvemento do convenio.
DÉCIMO SEXTA.- VIXENCIA
O presente convenio estenderá a súa vixencia desde a data da súa sinatura até o 31 de
decembro do 2020, e non será prorrogable.
DECIMO SÉTIMA.- MODIFICACIÓN, DENUNCIA E RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Calquera das súas partes asinantes poderá denunciar ou modificar o presente convenio
previa notificación escrita cunha antelación mínima de tres meses.
O incumprimento de calquera das obrigas contraidas no presente convenio por unha das
partes facultará á outra para resolver o mesmo, quedando automaticamente anulados todos
os dereitos correspondentes sobre o obxecto programa de colaboración conxunta, pero non
así as obrigas contraidas no mesmo.
Por parte do Concello de Vigo, a Xunta de Goberno Local resolverá as posibles
controversias derivadas da execución ou interpretación deste convenio e a CONCELLERÍA
queda facultada para adoptar as medidas que contribúan ao seu cumprimento e
desenvolvemento.
DÉCIMO OITAVA.- LEXISLACIÓN APLICABLE
A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003 do 17
de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei
7/1985, de 2 de abril RBRL e demais lexislación básica do estado en materia de réxime

local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da
Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as bases de
execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito
administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de abril,
polo que se aproba o Texto refundido da lei de propiedade intelectual.
En proba de conformidade de canto antecede, asinan por triplicado exemplar o presente
documento de convenio no lugar e data arriba indicados.
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12(259).PROXECTO DE CONVENIO CO CENTRO RECREATIVO, ARTÍSTICO
E CULTURAL DE CORUXO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE
DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL. EXPTE. 9045/336.
Visto o informe xurídico do 18/02/2020 e informe de fiscalización do 24/03/2020,
dáse conta do informe-proposta do 09/04/2020, asinado pola xefa do Servizo de
Xuventude, o concelleiro-delegado de área e polo interventor xeral, que di o
seguinte:
Segundo a lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalidade e sustentabilidade da
Administración Local, establece no artigo primeiro apartado oito a redacción que terá o
artigo 25, mantendo entre as competencias do municipio: “Promoción do deporte e
instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre” .
O presente convenio está relacionado coa ocupación do tempo libre de nenos e nenas do
municipio, polo que a Administración Local en base á citada lei, ten competencias propias
para tal fin.
Dende a Concellería de Xuventude prantexamos a sinatura dun convenio de colaboración
entre o Concello e o Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo , para o
desenvolvemento de actividades de dinamización infantil e xuvenil durante o ano 2020.
O CENTRO RECREATIVO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE CORUXO vén colaborando coa
Concellería de Xuventude dende 2001 na realización de actividades .
O obxecto do presente convenio é desenvolver un PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN
INFANTIL E XUVENIL, que cubra as necesidades de ocio e tempo de lecer d@s máis
nov@s e cun marcado carácter formativo en valores positivos para o seu desenvolvemento
integral e a súa socialización.
Este programa será levado a cabo nas instalacións do CEIP Tintureira, adecuadas para o
desenvolvemento do mesmo, por contar cun espazo de zona axardinada ao aire libre que
facilita o desenvolvemento de ditas actividades.
Que na devandita actividade a subvencionar e na subvención mesma concorren singulares
circunstancias de interese público e social polo que o Concello de Vigo, a través da
Concellaría de Xuventude, decide apoiar a realización de actividades de dinamización en
espazos de lecer educativo destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo, e ás súas
familias, co obxecto de potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e
sensorial de nenos e nenas, así como fomentar a participación nos distintos ámbitos da
sociedade.
Que o Centro Recreativo, Artístico e Cultural de Coruxo é a única entidade que
desenvolveu en Coruxo este programa dun xeito continuado dende o ano 2002, contando
cun espazo axeitado e con capacidade organizativa para afrontar esta actividade que ten un
claro interese publico e zonal, figurando no orzamento do presente ano unha partida
nominativa específica 3370.489.00.04 cunha dotación de 24.500 €, destinada a tal fin.
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Dadas as características desta actividade, así como o lugar no que se desenvolve, o
Concello de Vigo entende que a organización da mesma debe recaer na entidade que a ven
executando dende fai doce anos, cos seguintes horarios: de luns a venres, en días hábiles,
en horario comprendido entre as 16:00 e 20:00 hs. excepto o mes de agosto que non se
prestará o servizo. O Centro Recreativo, Artístico e Cultural de Coruxo destinará á actividade
un mínimo de dúas persoas con formación en Tempo Libre.
Por todo elo proponse a necesidade da sinatura dun convenio de colaboración para a
xestión do programa de dinamización durante o ano 2020. Esta subvención cun importe de
24.500 € establécese a través dun convenio co CENTRO RECREATIVO, ARTÍSTICO E
CULTURAL DE CORUXO.
A normativa aplicable está de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será instrumento
adecuado para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos xerais
do estado o das corporacións locais, sen perxuizo do que a este respecto estableza a súa
normativa reguladora.
Cómpre subliñar que dita entidade é unha das tres coas que a Concellería de Xuventude
asinará convenios para o desenvolvemento de actividades de dinamización infantil e xuvenil
na cidade de Vigo.
A continuación da tramitación do presente procedemento administrativo de convenio para
desenvolver a activividade de dinamización infantil e xuvenil dirixido a nenas e nenos de 6 a
12 anos, entre o Concello de Vigo e o CENTRO RECREATIVO, ARTÍSTICO E CULTURAL
DE CORUXO 9045-336, ao abeiro do establecido na Disposición adicional terceira do Rd
463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da
situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, modificado polo Decreto 465/2020,
ao ter por obxecto a aprobación , entre outros, de convenio para desenvolver a actividade de
dinamización infantil e xuvenil dirixido a nenas e nenos de 6 a 12 anos, entre o Concello de
Vigo e o CENTRO RECREATIVO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE CORUXO , motivado por
medidas de ordenación e instrución estritamente necesarias para evitar perxuros graves nos
dereitos e intereses do interesado no procedemento e sendo preciso polo interese xeral por
tratarse dun servizo que ofrece medidas de conciliación da vida persoal, laboral e familiar
para as familias viguesas.
CONVENIO
Na Casa do Concello de Vigo, a
REUNIDOS
Dunha parte, D. Abel Ramón Caballero Álvarez, en calidade de Alcalde do Concello de Vigo
con CIF P3605700-H.

Doutra, Don Eduardo Pérez Valverde D.N.I 35973935H, como presidente da Asociación
Centro Recreativo, Artístico e Cultural de Coruxo CIF G36627495 e enderezo social en
Coruxo, Tarrio nº 298, na representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos e
da certificación da súa secretaria que figura na documentación.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio
MANIFESTAN
I.- Que a entidade Asociación Centro Recreativo, Artístico e Cultural de Coruxo ten entre os
seus obxectivos a defensa da calidade de vida dos veciños en todos os seus eidos, a
consecución dos medios materiais, sociais, culturais e deportivos que fagan da parroquia
de Coruxo un lugar digno onde vivir e convivir. Estes obxectivos
concordan co
desenvolvemento do programa de Dinamización Infantil que propoñen e coinciden cos da
Concellaría de Xuventude no que se refire ao desenvolvemento de actividades lúdicas
regulares en espazos de lecer educativo destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo
e ás súas familias, co obxecto de potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo
e sensorial de nenos e nenas, así como fomentar a participación nos distintos ámbitos da
sociedade.
II.- Que o Concello de Vigo a traveso da Concellería de Xuventude ten entre os seus
obxectivos a dinamización infantil-xuvenil, así como o potenciar a participación, apoiando
iniciativas xuvenís e das entidades prestadoras de servizos á xuventude.
Que unha das liñas de acción empregadas para cumprir os obxectivos citados é a
potenciación de espazos lúdicos para nenas e nenos onde se poida combinar tempo de
lecer, diversión e desenvolvemento persoal integral a traverso do xogo, a cal ven a coincidir
coa proposta que realiza a Asociación Centro Recreativo, Artístico e Cultural de Coruxo,
referida ao desenvolvemento do programa de Dinamización Infantil, polo que considerase
conveniente a concesión da subvención solicitada, tendo en conta que a actividade de do
programa de Dinamización Infantil proposta na solicitude de subvención é, como sinala
García de Enterría, “a actividade xurídica da Administración pública que comporta o
outorgamento de auxilios directos ou indirectos para servizos ou actividades que
complementan ou suplen os atribuídos ó ente público”.
III.- Que na devandita actividade a subvencionar e na subvención mesma concorren
singulares circunstancias de interese público e social polo que o Concello de Vigo a traverso
da Concellaría de Xuventude decide apoiar a realización de actividades lúdicas regulares en
espazos de lecer educativo destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo e ás súas
familias, co obxecto de potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e
sensorial de nenos e nenas, así como fomentar a participación nos distintos ámbitos da
sociedade.
Estas circunstancias impiden a convocatoria pública da subvención e xustifican a súa
concesión directa.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento
habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da
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Administración concedinte, os intervintes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os
termos da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é a realización de actividades
lúdicas regulares en espazos de lecer educativo destinados a rapaces e rapazas da cidade
de Vigo e ás súas familias, co obxecto de potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor,
afectivo e sensorial de nenos e nenas, así como fomentar a participación nos distintos
ámbitos da sociedade.
V.- Que a entidade Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo non está
incursa en prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións
de Galicia, achase ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e
non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións
responsables e certificacións que figuran no expediente núm. 9045/336.
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social, que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade da Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural
de Coruxo , esta e o Concello de Vigo , conveñen a súa colaboración no ámbito de
desenvolvemento do programa de Dinamización Infantil proposto e a concesión da referida
subvención en base aos seguintes.
PACTOS
PRIMEIRO.- A entidade Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo
comprométese a colaborar coa Concellería de Xuventude do Concello de Vigo en canto a
desenvolvemento programa de Dinamización Infantil e, concretamente, a:
1º.- Ofrecer un espazo de lecer educativo estable e gratuíto, para rapaces e rapazas de
educación primaria,con idades comprendidas entre os 6 e 13 anos , no inmoble ubicado no
Colexio A Paz de Tintureira de Coruxo, de acordo co programa presentado, de luns a venres
en horario 16:00 e 20:00 horas de luns a venres, tódolos meses do ano, excepto agosto
que permanecerá pechada. En vacacións escolares o horario será de 9:30 a 13:30 h.
2º.- Destinar á actividade un mínimo de dúas persoas, que traballarán en equipo
diariamente e de forma conxunta, non podendo por seguridade dos menores asistentes ,
estar unha sola persoa en ningún momento en que se desenvolva a actividade. Este
persoal contará coa titulación de Monitor/a de Tempo Libre.
3º.- Promover o desenvolvemento cognitivo, psicomotor, afectivo e social dos persoas
destinatarias a través do xogo e de actividades lúdicas.
4º.- Favorecer a participación e a integración social dos persoas destinatarias, así coma das
súas familias.
5º.- Facilitar a adquisición de normas e hábitos saudables e de convivencia entre os persoas
destinatarias, así como o desenvolvemento máximo de habilidades e capacidades persoais
e grupais.
6º.- Posibilitar o coñecemento da cultura e da lingua galega, a historia da cidade e os
recursos dos que dispón.

7º.- Procurar a conciliación da vida laboral e familiar axustando os horarios das actividades
ás necesidades e características específicas das familias do contorno.
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
SEGUNDO.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Garantir a prestación adecuada do programa de Dinamización Infantil. Para elo, o
persoal técnico da Concellería de Xuventude será o encargado do seguimento da execución
do convenio , así como certificar o seu cumprimento unha vez rematadas as actividades
obxecto do mesmo.
2º.- Aboar á Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo a cantidade de
24.500,00 € pola organización e desenvolvemento do programa Dinamización Infantil
durante o ano 2020, destinada a nenos e nenas de 6 a 13 anos que se desenvolverá
dacordo co programa presentado, de luns a venres en horario 16:00 e 20:00 h. tódolos
meses do ano a excepción do mes de agosto, e en vacacións escolares en horario de mañá.
A aplicación presupostaria será con cargo á partida 3370.489.00.04 do orzamento do ano
2020.
Co obxecto de tratar de conciliar a vida laboral coa familiar, tentarase adaptar o horario de
prestación da actividade ás necesidades das familias en período de vacacións escolares.
TERCEIRO.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda
para a mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos
ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A Asociación Centro Recreativo, Artístico e Cultural de Coruxo 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.- Co obxecto de facilitar á entidade o pago de salarios de persoal e seguros
sociais do mesmo,e tendo en conta que trátase dunha entidade sen ánimo de lucro e cunha
economía limitada, posibilitase o pagamento da subvención en dous prazos, o primeiro
deles anticipado, á sinatura do presente convenio do 50% do importe total (12.250 €) e
outro do 50% restante (12.250 €) á finalización do mesmo, previa certificación de
cumprimento. Debido ás razóns anteriormente descritas, non se establecen reximen de
garantías dos fondos entregados. Garantízase que o importe total da subvención non
supera o custe da actividade subvencionada.
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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), o CENTRO
RECREATIVO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE CORUXO está obrigado a relacionarse
electrónicamente coas Administracións Públicas.
Para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a
subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a conta
xustificativa a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos
de identificación admitidos na sede electrónica, 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 documentación xustificativa
por medios electrónicos, informáticos e telemáticos (EIT), resultando esixible a achega de
facturas electrónicas e/ou copias dixitalizadas compulsadas das facturas orixinais en papel.
QUINTO.- 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 como integrantes da mesma,
procederá a redución da subvención na mesma proporción .
A comunicación destas circuntancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
SEXTO.- A entidade beneficiaria poderá subcontratar con terceiros ata un 75% do importe
da actividade subvencionada.
Non poderán ser subcontratistas as persoas ou entidades a que se refire o apartado 7 do
artigo 27 da Lei de subvenciones de Galicia.
SÉTIMO.- A entidade Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo debe dar
a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade subvencionada mediante a
inclusión do logotipo do Concello de Vigo.
OITAVO.- A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de
subvencións de Galicia.
Segundo a Lei Xeral de Subvencións rexistrarase na Base de Datos Nacional de
Subvencións e darase publicidade.
Asimesmo por imperativo da Lei Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso
á información pública e bo goberno tamén se publicará no Portal de Transparencia.
(Cando a publicación dos datos do beneficiario poida ser contraria ao respecto e salvagarda
do honor e a intimidade persoal e familiar das persoas físicas, da Asociación Centro

Recreativo, Artístico e Cultural de Coruxo, estas poderán exercitar o seu dereito a que tales
datos non se fagan públicos).
NOVENO.- A Asociación Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo,
deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no
seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, dentro do ano natural na que se concedeu a
subvención e antes do 20 de novembro do presente ano.
A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar:
a) Que os xustificantes de gasto incluídos na conta xustificativa foron aplicados ás
actividades subvencionadas.
b) Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de
aplicación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeito a retención, que foi
practicada a pertinente retención, así como que foi declarada, liquidada e ingresada na
Axencia Estatal da Administración Tributaria.
c) Manifestación doutros ingresos ou subvencións que financien o proxecto
subvencionado con indicación do seu importe e procedencia.
1.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos
xustificantes de pago dos gastos incorridos.
A entidade beneficiaria achegará a documentación xustificativa por medios electrónicos,
informáticos e telemáticos (EIT), resultando esixible a achega de facturas electrónicas e/ou
copias dixitalizadas compulsadas das facturas orixinais en papel.
As facturas, que serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número
de factura e o IVE, estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo.
Nestas facturas se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a
exención do dito imposto.
Non será preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de forma
expresa que os pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con anterioridade ao
proceso de xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a
subvención.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e
con copias de facturas polo resto do orzamento.
Se poderá substituír a presentación de copias de facturas polo gasto do proxecto ou
actividade non subvencionada 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 da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total foi de ….... euros;
segundo establece a Base 38.4 de Execución, referente á forma de xustificación.
DÉCIMO.- Antes de proceder ao pago da subvención a Asociación Centro
Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo deberá conforme á lei 9/2007 de subvencións de
Galicia:
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•

•

Acreditar estar ó corrente no 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 do artigo
31.7 e)
Presentar declaración responsable acreditativa de non incorrer nas circunstancias
sinaladas no artigo 34.

DÉCIMO PRIMEIRO.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan
a natureza da actividade subvencionada e se realicen no prazo comprendido entre o 18 de
novembro de 2019 e o 20 de novembro de 2020.
DÉCIMO SEGUNDO.- A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da
finalidade que determinou a concesión da subvención, así como a axeitada xustificación da
mesma, será comprobada polos servizos da Concellería de Xuventude O xefe do servizo de
Xuventude 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, que será incorporado á conta
xustificativa para a súa tramitación.
DÉCIMO TERCEIRO.- A Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo deberá
facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería de Xuventude 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 CUARTO.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de
xuros de demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a
procedencia do reintegro nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución
significativa da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do
proxecto presentado e o seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do
obxectivo da subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En
todo caso procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade
subvencionada.
O incumprimento da obriga de destinar á actividade un mínimo de dúas persoas, que
traballarán en equipo diariamente e de forma conxunta, sen que en ningún caso a vixianza e
atención dos menores poida, por seguridade destes, ser prestada por unha soa persoa,
configúrase como unha obriga esencial na actividade obxecto da subvención, cuxo
incumprimento dala lugar á perda do dereito ao cobro da subvención e o reintegro das
cantidades percibidas.
DÉCIMO QUINTO.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a Asociación
Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo da subvención a que se refire este
convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao disposto no
Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4
de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da
potestade sancionadora.

DÉCIMO SEXTO.- A Asociación Centro Recreativo, Artístico e Cultural de Coruxo está
informada de que 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.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo
responsable do seu tratamento a Concellería de Xuventude.
A Asociación Centro Recreativo,Artístico e Cultural de Coruxo poderá exercer os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Concellería de Xuventude do Concello
de Vigo.
DÉCIMO SÉTIMO.- 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 dos vixentes orzamentos municipais 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
Por todo o exposto proponse a Xunta de Goberno Local a Adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO:”

Aprobar a continuación da tramitación do presente procedemento
administrativo de convenio para desenvolver a activividade de dinamización
infantil e xuvenil dirixido a nenas e nenos de 6 a 12 anos, entre o Concello de
Vigo e o CENTRO RECREATIVO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE CORUXO
9045-336, ao abeiro do establecido na Disposición adicional terceira do Rd
463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a
xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, modificado
polo Decreto 465/2020, ao ter por obxecto a aprobación , entre outros, de
convenio para desenvolver a actividade de dinamización infantil e xuvenil
dirixido a nenas e nenos de 6 a 12 anos, entre o Concello de Vigo e o
CENTRO RECREATIVO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE CORUXO , motivado
por medidas de ordenación e instrución estritamente necesarias para evitar
perxuros graves nos dereitos e intereses do interesado no procedemento e
sendo preciso polo interese xeral por tratarse dun servizo que ofrece medidas
de conciliación da vida persoal, laboral e familiar para as familias viguesas.

SEGUNDO: Aprobación do texto do convenio para desenvolver un Programa de
Dinamización Infantil e Xuvenil, entre o Concello de Vigo e o CENTRO
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RECREATIVO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE CORUXO, que se adxunta o
presente expediente.
TERCEIRO: Aprobar o gasto de 24.500 € a favor da entidade CENTRO,
RECREATIVO,ARTÍSTICO E CULTURAL DE CORUXO, CIF: G36627495 con
cargo á aplicación orzamentaria 3370.489.00.04 do vixente orzamento.
CUARTO:

Que por ser unha entidade sen ánimo de lucro e cunha economía limitada se
libre a cantidade de 12.250 € correspondentes á sinatura deste convenio, e o
50% restante (12.250 €) á finalización do mesmo, ao tratarse dunha entidade
sen ánimo de lucro con fins estritamente de carácter social non se esixen
garantías.

QUINTO:

Facultar ao Concelleiro de Xuventude, Gorka Gómez Díaz para a sinaturado
presente convenio”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
13(260).PROXECTO DE CONVENIO COA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE
PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL (APAMP) PARA O DESENVOLVEMENTO
DUN PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL CONCRETADO
NUNHA LUDOTECA INCLUSIVA NO ANO 2020. EXPTE. 9041/336.
Visto o informe xurídico do 27/02/2020 e o informes de fiscalización do 26/03/2020 e
do 13/04/2020, dáse conta do informe-proposta de data 1/04/2020, asinado pola
xefa do Servizo de Xuventude e polo concelleiro-delegado de Área, que di o
seguinte:
Segundo a lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalidade e sustentabilidade da
Administración Local, establece no artigo primeiro apartado oito a redacción que terá o
artigo 25, mantendo entre as competencias do municipio: “Promoción do deporte e
instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre” .
O presente convenio está relacionado coa ocupación do tempo libre de nenos e nenas do
municipio, polo que a Administración Local en base á citada lei, ten competencias propias
para tal fin.
Dende a Concellería de Xuventude prantexamos a sinatura dun convenio de colaboración
entre o Concello e Asociación APAM , para o desenvolvemento de actividades de
dinamización infantil e xuvenil durante o ano 2020.
O obxecto do presente convenio é desenvolver un PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN
INFANTIL E XUVENIL, que cubra as necesidades de ocio e tempo de lecer d@s máis
nov@s e cun marcado carácter formativo en valores positivos para o seu desenvolvemento
integral e a súa socialización.

Este programa será levado a cabo nas instalacións do Rúa Sagunto 86, axeitadas para o
desenvolvemento do mesmo, por contar cun espazo de zona axardinada ao aire libre que
facilita o desenvolvemento de ditas actividades.
Que na devandita actividade a subvencionar e na subvención mesma concorren singulares
circunstancias de interese público e social polo que o Concello de Vigo, a través da
Concellaría de Xuventude, decide apoiar a realización de actividades de dinamización en
espazos de lecer educativo destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo, e ás súas
familias, co obxecto de potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e
sensorial de nenos e nenas, así como fomentar a participación nos distintos ámbitos da
sociedade.
Que o Asociación APAM é a única entidade que desenvolveu este programa xeito
continuado dende o ano 2002 , contando cun espazo adecuado e con capacidade
organizativa para afrontar esta actividade que ten un claro interese publico e zonal,
figurando no orzamento do presente ano unha partida nominativa específica 3370.489.00.03
cunha dotación de 24.500 €, destinada a tal fin.
Dadas as características desta actividade, así como o lugar no que se desenvolve, o
Concello de Vigo entende que a organización da mesma debe recaer na entidade que a ven
executando dende fai dezaseis anos, cos seguintes horarios: de luns a venres, en días
hábiles, en horario comprendido entre as 17:00 e 20:00 hs.,excepto o mes de agosto que
non se prestará o servizo.
A Asociación APAM destinará á actividade un mínimo de dúas persoas con formación en
Tempo Libre, que traballarán en equipo diariamente e de forma conxunta, sen que en ningún
caso a vixianza e atención dos menores poida, por seguridade destes, ser prestada por
unha soa persoa .
Por todo elo proponse a necesidade da sinatura dun convenio de colaboración para a
xestión da Ludoteca Inclusiva durante o ano 2020. Esta subvención cun importe de 24.500
€ establécese a través dun convenio coa Asociación APAM.
A normativa aplicable está de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será instrumento
adecuado para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos xerais
do estado o das corporacións locais, sen perxuizo do que a este respecto estableza a súa
normativa reguladora.
Cómpre subliñar que dita entidade é unha das tres coas que a Concellería de Xuventude
asinará convenios para o desenvolvemento de actividades de dinamización infantil e xuvenil
na cidade de Vigo.
CONVENIO
Na Casa do Concello de Vigo, a
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REUNIDOS
Dunha parte, D. Abel Ramón Caballero Álvarez, en calidade de Alcalde do Concello de Vigo
con CIF P3605700-H.
Doutra, D. Daniel Varela Lago, con DNI: 36012389R como presidente da APAMP,
Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral C.I.F. G-36624120 e enderezo
social na rúa Miguel Hernández nº 1 CP 36210, na representación da mesma, segundo
resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que figura na documentación
do expediente número 9041/336
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio
MANIFESTAN
I.- Que a entidade APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral ten
entre os seus fins o facilitar os medios adecuados para que as persoas con discapacidade
psíquica-física de calquera índole adquiran os coñecementos e aptitudes necesarias para a
súa normalización e integración social, así como o desenvolvemento de programas de
respiro familiar Estes obxectivos concordan co desenvolvemento da actividade de Ludoteca
de Integración que propoñen e coinciden cos da Concellaría de Xuventude no que se refire
ao desenvolvemento de actividades lúdicas regulares en espazos de lecer educativo
destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo e ás súas familias, co obxecto de
potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial de nenos e nenas, así
como fomentar a participación nos distintos ámbitos da sociedade.
II.- Que o Concello de Vigo a través da Concellería de Xuventude ten entre os seus
obxectivos a dinamización xuvenil, así como o potenciar a participación e a integración,
apoiando iniciativas xuvenís e das entidades prestadoras de servizos á xuventude. Que
unha das liñas de acción empregadas para cumprir os obxectivos citados é a potenciación
de espazos lúdicos para nenas e nenos onde se poida favorecer a integración, combinando
tempo de lecer, diversión e desenvolvemento persoal integral a través do xogo, a cal ven a
coincidir coa proposta que realiza APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise
Cerebral,referida ao desenvolvemento da actividade de Ludoteca, polo que considerase
conveniente a concesión da subvención solicitada, tendo en conta que a actividade de
Ludoteca proposta na solicitude de subvención é, como sinala García de Enterría, “a
actividade xurídica da Administración pública que comporta o outorgamento de auxilios
directos ou indirectos para servizos ou actividades que complementan ou suplen os
atribuídos ó ente público”.
III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na aplicación orzamentaria
3370.489.00.03, prevé nominativamente a concesión dunha subvención por importe de
24.500 euros, a favor da APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral.

IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento
habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da
Administración concedinte, os intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de
regular os termos da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é a realización de
actividades lúdicas regulares en espazos de lecer educativo destinados a rapaces e rapazas
da cidade de Vigo e ás súas familias, co obxecto de potenciar o desenvolvemento mental,
psicomotor, afectivo e sensorial de nenos e nenas, así como fomentar a participación nos
distintos ámbitos da sociedade.
V.- Que a entidade APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral non
está incursa en prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de
subvencións de Galicia, achase ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte a
Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo
resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente número
9041/336
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social, que para a cidade de Vigo
representa a devandita actividade da APAMP, Asociación de Familias de Persoas con
Parálise Cerebral, o Concello de Vigo e a APAMP, Asociación de Familias de Persoas con
Parálise Cerebral,conveñen a súa colaboración no ámbito de desenvolvemento da
actividade de Ludoteca proposta e a concesión da referida subvención en base aos
seguintes.
PACTOS
A entidade APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral comprométese
a desenvolver a actividade de Ludoteca e, concretamente, a:
1º.- Ofrecer un espazo de integración e de lecer educativo estable para rapaces e rapazas
comprendidos entre 4 e 10 anos, como mínimo, no inmoble da rúa Sagunto nº 86, 36205 da
cidade de Vigo, de acordo co programa presentado, atendendo diariamente a un máximo de
24 nenos e nenas, sendo a media de participación semanal de 50.
2º.- Promover o desenvolvemento cognitivo, psicomotor, afectivo e social das persoas
destinatarias a través do xogo e de actividades lúdicas.
3º.- Favorecer a participación e a integración social dos persoas destinatarias, así coma das
súas familias.
4º.- Facilitar a adquisición de normas e hábitos saudables e de convivencia entre os persoas
destinatarias, así como o desenvolvemento máximo de habilidades e capacidades persoais
e grupais.
5º.- Procurar a conciliación da vida laboral e familiar axustando os horarios das actividades
ás necesidades e características específicas das familias do contorno.
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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
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Garantir a prestación adecuada das actividades de Ludoteca a traveso da supervisión
das mesmas polo persoal técnico da Concellería de Xuventude, que será o encargado do
seguimento da execución do convenio, así como certificar o seu cumprimento unha vez
rematadas as actividades obxecto do mesmo.
2º.- Conceder directamente á APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise
Cerebral unha subvención por importe de 24.500 €, con cargo á aplicación orzamentaria
”SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP ” 3370.489.00.03 do orzamento en vigor, co obxecto de
coadxuvar á financiación da actividade de ludoteca no ano 2020.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou
privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral, 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.- Co obxecto de facilitar á entidade o pago de salarios de persoal e seguros sociais
do mesmo,e tendo en conta que trátase dunha entidade sen ánimo de lucro e cunha
economía limitada, posibilitase o pagamento da subvención en dous prazos, o primeiro
deles anticipado, á sinatura do presente convenio do 50% do importe total (12.250 €) e
outro do 50% restante (12.250 €) á finalización do mesmo, previa certificación de
cumprimento. Debido ás razóns anteriormente descritas, non se establecen réxime de
garantías dos fondos entregados.
A xustificación do importe total recibido presentarase coa certificación dun técnico do servizo
de Xuventude xunto coas facturas orixinais correspondentes aos gastos totais, unha vez
rematada a actividade.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), a Asociación
Veciñal Cultural e Deportiva de Lavadores está obrigada a relacionarse de forma
electrónica coas Administracións Públicas.
Para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a
subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a conta

xustificativa a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos
de identificación admitidos na sede electrónica, 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 documentación xustificativa
por medios electrónicos, informáticos e telemáticos (EIT), resultando esixible a achega de
facturas electrónicas e/ou copias dixitadas compulsadas das facturas orixinais en papel.
Quinto.- 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 como integrantes da mesma,
procederá a redución da subvención na mesma proporción .
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que
se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Sexto.- A entidade beneficiaria poderá subcontratar con terceiros ata un 75% do importe da
actividade subvencionada.
Non poderán ser subcontratista as persoas ou entidades a que se refire o apartado 7 do
artigo 27 da Lei de subvenciones de Galicia.
Sétimo.- A entidade APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral debe
dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade subvencionada mediante
a inclusión do logotipo da Concellaría de Xuventude do Concello de Vigo.
Oitavo.- A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de
subvencións de Galicia. Segundo a Lei Xeral de Subvencións rexistrarase na Base de
Datos Nacional de Subvencións e darase publicidade. Así mesmo por imperativo da Lei
Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno tamén se publicará no Portal de Transparencia.
(Cando a publicación dos datos do beneficiario poida ser contraria ao respecto e salvagarda
do honor e a intimidade persoal e familiar das persoas físicas, da Asociación de Familias de
Persoas con Parálise Cerebral, estas poderán exercitar o seu dereito a que tales datos non
se fagan públicos).
Noveno.- A APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral, deberá
xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso,
da aplicación dos fondos recibidos, dentro do ano natural na que se concedeu a subvención
e antes do 20 de novembro do presente ano.
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A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar:
a) Que os xustificantes de gasto incluídos na conta xustificativa foron aplicados ás
actividades subvencionadas.
b) Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de
aplicación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeito a retención, que foi
practicada a pertinente retención, así como que foi declarada, liquidada e ingresada na
Axencia Estatal da Administración Tributaria.
c) Manifestación doutros ingresos ou subvencións que financien o proxecto
subvencionado con indicación do seu importe e procedencia.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos
xustificantes de pago dos gastos incorridos.
A entidade beneficiaria achegará a documentación xustificativa por medios electrónicos,
informáticos e telemáticos (EIT), resultando esixible a achega de facturas electrónicas e/ou
copias dixitadas compulsadas das facturas orixinais en papel.
As facturas, que serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número
de factura e o IVE, estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo.
Nestas facturas se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a
exención do dito imposto.
Non será preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de forma
expresa que os pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con anterioridade ao
proceso de xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a
subvención.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e
con copias de facturas polo resto do orzamento.
Se poderá substituír a presentación de copias de facturas polo gasto do proxecto ou
actividade non subvencionada 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 da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total foi de ….... euros;
segundo establece a Base 38.4 de Execución, referente á forma de xustificación.
Décimo.- Antes de proceder ao pago da subvención a APAMP, Asociación de Familias de
Persoas con Parálise Cerebral deberá conforme á lei 9/2007 de subvencións de Galicia:
• Acreditar estar ó corrente no 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 do artigo
31.7 e)
• Presentar declaración responsable acreditativa de non incorrer nas circunstancias
sinaladas no artigo 34.

Décimo primeiro.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan a
natureza da actividade subvencionada e se realicen no prazo comprendido entre 18 de
novembro de 2019 e 20 de novembro do 2020.
A APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral deberá solicitar 3
ofertas cando o gasto exceda de 18.000 € no caso de subministro ou servizos, salvo que
non exista mercado para as ditas contratacións.
Décimo segundo.- A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da
finalidade que determinou a concesión da subvención, así como a axeitada xustificación da
mesma, será comprobada polos servizos da Concellería de Xuventude. A xefa do servizo de
Xuventude 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, que será incorporado á conta
xustificativa para a súa tramitación.
Décimo terceiro.- A APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral
deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería de Xuventude 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 cuarto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución
significativa da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do
proxecto presentado e o seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do
obxectivo da subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En
todo caso procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade
subvencionada.
Décimo quinto.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a APAMP,
Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral da subvención a que se refire este
convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao disposto no
Título IV da Lei 9/2007, de13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4
de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da
potestade sancionadora.
Décimo sexto.- A APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral está
informada de que 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.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei
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15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo
responsable do seu tratamento a Concellería de Xuventude.
A APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral poderá exercelos
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Concellería de Xuventude
do Concello de Vigo.
Décimo sétimo.- 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 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, asinan o presente convenio, por triplicado exemplar, en
Vigo, a
Por todo o exposto proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO:

”Acordar A continuación da tramitación do presente procedemento
administrativo de convenio para desenvolver a actividade de Ludoteca
Inclusiva dirixido a nenas e nenos de 4 a 10 anos, entre o Concello de Vigo e
o Asociación APAMP 9041-336, ao abeiro do establecido na Disposición
adicional terceira do Rd 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o
estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada
polo COVID-19, modificado polo Decreto 465/2020, ao ter por obxecto a
contratación, entre outros, de convenio para desenvolver a actividade de
Ludoteca Inclusiva dirixido a nenas e nenos de 4 a 10 anos, entre o Concello
de Vigo e o Asociación APAMP, motivado por medidas de ordeación e
instrucción estrictamente necesarias para evitar perxuizos graves nos
dereitos e intereses do interesado no procedimento e sendo preciso polo
interese xeral por tratarse dun servizo que ofrece medidas de conciliación da
vida persoal, laboral e familiar para as familias viguesas.

SEGUNDO:

Aprobación do texto do convenio para desenvolver a actividade de Ludoteca
Inclusiva dirixido a nenas e nenos de 4 a 10 anos, entre o Concello de Vigo e
o Asociación APAMP, que se adxunta o presente expediente.

TERCEIRO:

Aprobar o gasto de 24.500€ a favor da entidade APAMP, C.I.F. G36624120
con cargo á aplicación orzamentaria 3370.489.00.03 do vixente orzamento.

CUARTO:

Que por ser unha entidade sen ánimo de lucro e cunha economía limitada se
libre a cantidade de 12.250€ correspondentes á sinatura deste convenio, e o
50% restante (12.250 €) á finalización do mesmo, ao tratarse dunha entidade
sen ánimo de lucro con fins estritamente de carácter social non se esixen
garantías.

QUINTO:

Facultar ao Concelleiro de Xuventude, Gorka Gómez Díaz para a sinatura do
presente convenio”.

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

14(261).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
dez minutos. Como secretaria dou fé.
ME.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez
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