ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 23 de decembro de 2020 (934/1102)
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
Dª Elena Espinosa Mangana
D. Carlos López Font
D. Abel Losada Álvarez
D. Jaime Aneiros Pereira
Dª Yolanda Aguiar Castro
Dª Patricia Rodríguez Calviño

NON ASISTEN:

Dª Mª Carmen Silva Rego
Dª Mª José Caride Estévez
D. Jaime Aneiros Pereira

Na Casa do Concello de Vigo, ás quince horas e quince minutos do día vinte e tres
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 EXTRAORDINARIA E URXENTE de
acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. Escariz Couso, e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1112).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
Antes do tratamento dos asuntos para a súa aprobación, pola Secretaría do
Goberno Local recóllese declaración expresa dos membros da Xunta de Goberno
Local presentes na sesión de non incorrer en posible conflito de intereses, nos
termos establecidos no modelo aprobado para a Xunta de Goberno Local por
Resolución da Concellería Delegada de Xestión Municipal de data 30.01.2020, e de
conformidade co Plan de Integridade na Contratación, aprobado pola Xunta de
Goberno Local en data 12.12.2020, e o seu Desenvolvemento Operativo aprobado
por resolución da Concellería Delegada de Xestión Municipal de data 17.12.2019.
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2(1113).RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A FAVOR DA ENTIDADE CLUB ATLETISMO FEMENINO CELTA EN BASE Ó DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO XERAL DE ACTIVIDADE DA ENTIDADE CONSIDERADA DE
ELITE NA TEMPADA DEPORTIVA 2019/2020. EXTPE. 20330/333.
Visto o informe xurídico de data 17/12/2020 e informe de fiscalización do
22/12/2020, dáse conta do informe-proposta 15/12/2020, asinado polo xefe do Servizo de Deportes, o concelleiro-delegado de Área e o concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Con data 09/12/2020 o Club Atletismo Femenino Celta presentou, a través do rexistro electrónico
do Concello de Vigo unha solicitude de subvención por importe de 20.000,00€, vinculada ó desenvolvemento do proxecto de competición do deporte de base da entidade e do primeiro equipo, participante na liga nacional e considerada de elite polo Concello de Vigo.
Segundo os datos que constan na documentación presentada pola entidade, dito proxecto deportivo ten un orzamento de gastos de 51.000,00€, importe directamente relacionado con gastos
federativos, material deportivo, desprazamentos e equipamento, entre outros, en relación ó desenvolvemento do proxecto deportivo presentado.
A actividade deportiva en Vigo no ámbito da competición deportiva ten unha transcendencia moi
importante en relación á participación de entidades deportivas da cidade nas máis altas categorías das competicións a nivel do estado.
Entre os obxectivos da Concellería de Deportes atopámonos cos proxectos encamiñados ó fomento e promoción do deporte a través do apoio, difusión e axuda ás entidades deportivas da
Cidade de Vigo e a consolidación dos grandes proxectos deportivos que xera a Cidade de Vigo,
como medio de promoción e difusión da cultura deportiva, posibilitando un maior achegamento a
todos os cidadáns e todas as cidadanas.
En relación a esta actuación de colaboración na actividade deportiva das entidades que teñen
equipos nas primeiras categorías dos diversos deportes, atopamos que a entidade deportiva
Club Atletismo Femenino Celta conta cun equipo de elite na modalidade de atletismo na categoría “Primeira División Nacional”.
Ó valor único e de carácter excepcional que supón a participación do primeiro equipo da entidade na categoría de Primeira División Nacional hai que engadir o proxecto de dinamización e fomento do deporte de base que a entidade desenvolve na tempada 2019/2020, que impulsa e estimula a participación dos e das máis xóvenes nun proxecto deportivo de continuidade e futuro
no seu entorno, e contribúe a establecer pautas de referencia positivas para a consecución de
logros deportivos.
Ambos proxectos compleméntanse e son interdependentes, conformando a realidade da entidade Club Atletismo Femenino Celta e configurando un proxecto xeral baseado no valor único de
cada un deles.
O obxectivo da colaboración entre entidades e institucións responde ó desexo de xerar proxectos comúns, que propicien actuacións prioritarias na búsqueda da potenciación de sinerxías no
ámbito social, do cal destacamos:
• O interese xeral pola formación do capital humano no ámbito do deporte.

• A búsqueda dunha personalidade propia e definida da acción, en base ós principios do

compromiso da sociedade cara ós valores do deporte.

• O tecido asociativo deportivo da nosa cidade é o reflexo do compromiso de centos de
persoas coa mellora das condicións de vida e a defensa dos intereses xerais da poboación. A mellora dos recursos para a dinamización do deporte en tódolos aspectos é unha
das prioridades de actuación en materia do deporte.
Este proxecto de colaboración coas entidades deportivas con equipos de elite da cidade de Vigo
fundaméntase nos seguintes obxectivos:
•
•
•

•
•
•

Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e os sistemas de iniciación do deporte.
Contribuír a que os e as deportistas vigueses mais xóvenes teñan pautas de referencia
positivas para a consecución de logros deportivos.
Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar o
nivel da imaxe deportiva de Vigo.
Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto
deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
Consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o desenvolvemento
dun itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os deportistas viguesas e viguesas
no entorno asociativo da cidade.
Contribuír á promoción da cidade de Vigo no ámbito do territorio nacional.

A participación neste proxecto enmárcase dentro das competencias que teñen os municipios
conforme establece a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade de
Administración Local, en concordancia co establecido na Lei 5/2004, do 27 de maio, de medidas
urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sustentabilidade da Administración Local, que determina que o “Municipio, para a xestión dos
seus intereses e do ámbito das súas competencias, pode promover actividades e prestar servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal..”
e que “...exercerá en todo caso como competencia propia, a promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre”.
Ante estes aspectos atopamos criterios que nos levan á necesidade de estudar e propoñer un
marco de relación entre ambas entidades, xa que de forma xeral o desenvolvemento destes proxectos deportivos considérase unha axuda moi importante para a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de Vigo, polo cal proponse a tramitación dunha subvención a favor do Club Atletismo Femenino Celta para favorecer a consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo.
O obxecto da proposta de subvención é colaborar no desenvolvemento do programa de dinamización do proxecto deportivo da entidade Club Atletismo Femenino Celta durante a tempada
2019-2020. A entidade conta cun equipo de elite que participa na categoría Primeira División Nacional, desenvolve a súa actividade no Concello de Vigo, e constitúe un pilar de gran importancia
en atención á repercusión social e mediática do deporte.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción do
deporte vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
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Ademais, o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante
para a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de Vigo, e contribúe á
consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo, o que supón un gran valor de carácter
público e social.
A entidade Club Atletismo Femenino Celta impulsa e estimula ademais a participación dos e das
máis xóvenes no ámbito do deporte a través do desenvolvemento dun proxecto deportivo de
base orientado fundamentalmente ó fomento e promoción do Atletismo en etapas de formación,
contribuíndo ademais a establecer pautas de referencia positivas, e complementando o proxecto
xeral da entidade.
Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3410.489.00.03 prevé
nominativamente a concesión dunha subvención nominativa a favor da entidade deportiva Club
Atletismo Femenino Celta.
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, a resolución de concesión e, no seu caso os convenios a través dos
cales se canalicen estas subvencións establecerán as condicións e compromisos aplicables de
conformidade co disposto nesta lei, para canalizar as subvencións, plantéase a presente proposta co fin de coadxuvar no financiamento dos gastos xerados pola dinamización do proxecto deportivo do Club Atletismo Femenino Celta como entidade de elite da cidade de Vigo na tempada
deportiva 20019/2020.
O Club Atletismo Femenino Celta non está incurso en prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm
20330/333.
En base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade, o Concello de Vigo e o Club Atletismo Femenino Celta
conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida subvención.
A lexislación aplicable, para esta subvención, é a que sinala o artigo 5 la LXS, que se refire o
réxime xurídico das subvencións, do que resulta a seguinte normativa configuradora do réxime
xurídico destas subvencións: Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, co carácter básico e supletoria que resulta da súa disposición final primeira; a normativa autonómica sobre subvencións Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; o Real Decreto 887/2006,
de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións, as Bases de execución dos vixentes orzamentos do Concello de Vigo; Lei 19/2013,
de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno; as restantes
normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo, será de aplicación o establecido na Lei 15/2014, de 16 de setembro, de Racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa, que modifica o contido da
Base de datos Nacional de Subvencións (BDNS) que se contempla no apartado 20.2 da Lei
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos principios recollidos na
Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno,
que establece que o contido da información en materia de subvencións e axudas públicas deber
ser obxecto de publicación no portal de transparencia dos Concellos con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios, e que regula no apartado 20.8 o contido que se

debe publicar a través do sistema Nacional de Publicidade das Subvencións, e que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2016, e a Resolución de 10 de decembro de 2015 da Intervención Xeral da
Administración do Estado, pola que se regula o proceso de rexistro e publicación de convocatorias de subvencións e axudas no Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións, que regula o
rexistro das convocatorias de subvencións e axudas públicas na Base de Datos Nacional de Subvencións, que establece que “Naquelas subvencións ou axudas públicas nas que non sexa preceptiva a convocatoria, o órgano concedente rexistrará na BDNS os datos estruturados inmediatamente despois de que se publique a disposición reguladora se se trata de subvencións ou axudas con destinatarios indeterminados, ou no momento da concesión, no resto dos casos”.
Esta subvención ten un claro carácter de interese público e social e concedese directamente ao
figurar nominalmente no orzamento do Concello de Vigo para o 2020, na partida orzamentaria
3410.489.00.03, consonte co artigo 19.4 a) da Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia e a súa concesión canalizase a través dunha proposta de resolución de concesión cuxo texto se somete a aprobación.
O Club Atletismo Femenino Celta presentou unha memoria xustificativa, na que figuran relacionadas as actividades vinculadas co desenvolvemento do proxecto deportivo da entidade e o destino da subvención.
A concesión da subvención implica a aceptación por parte da beneficiaria das obrigas sinaladas
no artigo 11 da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
O Concello de Vigo a través dos seus servizos municipais, comprobará o correcto desenvolvemento do proxecto para o que se propón a adxudicación da subvención e o cumprimento da finalidade que a determina.
O técnico responsable do servizo de deportes do Concello de Vigo, encargado do seguimento do
presente expediente, emitirá un informe no que constará a adecuada xustificación da subvención
e o cumprimento da finalidade que a determina.
A beneficiaria, deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se propón a subvención
e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto presentará unha conta xustificativa conformada
na que constate a declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos por importe da
subvención acadada; os xustificantes dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor
probatorio equivalente e o importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que financiaran tamén a actividade subvencionada.
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.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto da presente proposta de
subvención cumprirán as seguintes especificades:
- As facturas, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o IVE. Estes
xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
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1.619/2012, de 30 de novembro polo que se aproba o regulamento polo que se regulan as
obrigas de facturación. Nestas facturas se computará o gasto acreditado deducindo o IVE,
salvo que se xustifique a exención do dito imposto. Nos documentos xustificativos dos gastos
incorridos, non será necesario que conste de forma expresa si os mesmos foron pagados
con anterioridade ó proceso de xustificación determinado na resolución de concesión da subvención.
- Atendendo á especificade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con arbitraxes, taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos poderán ser xustificados a través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas federacións, documentos de gasto de arbitraxes, documentos de pago de premios deportivos, gastos de desprazamento de xogadores, técnicos, etc.,) emitidos polas Federacións que recolla adecuadamente, os datos fiscais das partes, as achegas económicas, as retencións obrigatorias de
ser o caso, e demais datos que xustifiquen o valor probatorio do gasto en base a eficacia
administrativa do mesmo.
- En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do Concello de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo servizo de deportes, acreditativo dos ingresos por estes conceptos.
Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá 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 ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da actividade
subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada deportiva 2019/2020. A tal
efecto, o técnico da área de deportes, no informe adxunto á documentación xustificativa, especificará o período comprendido pola mesma, que abarcará desde a data de inscrición do equipo
ou dos deportistas na competición, ata os 30 días posteriores á finalización da competición oficial segundo os calendarios oficiais aportados.
Tal como establece o art. 29.7 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia, serán
gastos subvencionables, ademais, os “gastos financeiros” da entidade directamente relacionados coa actividade subvencionada e resulten indispensables, establecéndose un límite dos gastos financeiros subvencionables ata un 1% do importe da subvención.
Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na Lexislación de Contratos del Sector público para o contrato menor, o beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, agás que por as súas especiais características non exista no
mercado suficientes.
A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Deportes. O
xefe do servizo de Deportes 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.
A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería de Deportes 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.

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.
Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se refire esta proposta de adxudicación de subvención 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 procedemento administrativo común das administracións públicas
A beneficiaria está informada 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 da presente proposta de adxudicación de 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 orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é
obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na lei 39/2015 do 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 Deportes do Concello de Vigo.
A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
A concesión da subvención obxecto da presente proposta de adxudicación de subvención 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 nesa
proposta de adxudicación de subvención ; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito
privado.
Así mesmo, rexerase polo establecido no capítulo VI do título preliminar da Lei 40/2015, de o 1
de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
Derivado da súa natureza administrativa, as cuestións litixiosas que puidesen xurdir durante a
súa execución serán sometidas ao coñecemento dos Xulgados e Tribunais da Orde Xurisdicional
Contenciosa-Administrativo, de conformidade coa Lei 29/1998, de o 13 de xullo, reguladora da
devandita xurisdición.
Publicarase a concesión da subvención no portal de transparencia do Concello de Vigo e comunicarase á Base de Datos Nacional de Subvencións para os efectos de dar cumprimento ao dis-
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posto nos artigos 18 da LXS e 8.1 c) da Lei 19/2013 de Transparencia, Acceso á Información
Pública e Bo Goberno.
O mecanismo de seguimento, vixilancia e control da execución da proposta establécese en base
as memorias e informes que a motivaron e a información da que dispoña o persoal técnico do
Servizo de Deportes, das actividades realizadas. Este mecanismo resolverá os problemas de interpretación e cumprimento que se poidan plantexar.
En canto as consecuencias aplicables en caso de incumprimento das obrigas e compromisos
asumidos por cada unha das partes, estableceranse ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se refire esta proposta de resolución de concesión e
procedemento para a súa apreciación e imposición, no disposto no Título IV da Lei de Galicia
9/2007 e na Lei 39/2015.
En relación a extinción e resolución.
1. A proposta extínguese polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou por incorrer en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a)
O transcurso do prazo de vixencia sen acordarse a súa prórroga.
b)
O acordo unánime dos asinantes.
c)
A resolución por esta causa poderá conlevar a indemnización dos prexuízos
causados se así se previu.
d)
Por decisión xudicial declaratoria da nulidade da proposta de adxudicación.
e)
O incumprimento de calquera das obrigas contraídas, quedando
automaticamente anulados todos os dereitos correspondentes sobre o obxecto
programa de colaboración conxunta, pero non así as obrigas contraídas no mesmo.
A Vixencia desta proposta é pola actividade desenvolta pola entidade Club Atletismo Femenino
Celta durante a tempada deportiva 2019/2020, tendo a obriga de presentar a documentación
para a xustificación do mesmo, nun prazo non superior a 5 días naturais desde a aprobación da
proposta pola xunta de goberno local, e en calquera caso antes do 30 de decembro de 2020.
A tramitación do pago da subvención realizarase, unha vez que a entidade beneficiaria presente
axeitadamente a documentación xustificativa.
Respecto a tramitación cabe sinalar que a situación de crise sanitaria imposibilitou a tramitación,
ata a data actual, da proposta de adxudicación da subvención, xa que non foi ata fai moi breves
datas cando se confirmou a celebración da competición da primeira división de atletismo.
Cabe destacar que independentemente da situación sanitaria o proxecto continuou desenvolvéndose, adaptado á situación sanitaria, o que xustifica a estimación da solicitude proposta de aprobación da subvención.
Visto o que antecede, procede a tramitación do expediente polo que coa conformidade do concelleiro-delegado da Área de Deportes e mailo concelleiro-delegado da Área de Orzamentos e Facenda, faise a seguinte PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
PRIMEIRO:

Estimar a solicitude de subvención a favor do Club Atletismo Femenino Celta
atendendo ó desenvolvemento do proxecto deportivo da entidade durante a tempada 2019/2020 por un importe de 20.000,00€

SEGUNDO:

Aprobar o texto da resolución proposta a favor da entidade deportiva Club Atletismo Femenino Celta para o desenvolvemento do proxecto xeral de actividade na
tempada deportiva 2019/2020, de acordo cos condicionantes establecidos na propia resolución tal como segue:

a) O obxecto da proposta de subvención é é colaborar no desenvolvemento do programa

de dinamización do proxecto deportivo da entidade Club Atletismo Femenino Celta durante a tempada 2019-2020. A entidade conta cun equipo de elite que participa na categoría Primeira División Nacional, desenvolve a súa actividade no Concello de Vigo, e
constitúe un pilar de gran importancia en atención á repercusión social e mediática do
deporte.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción do deporte vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
Ademais, o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante para a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de
Vigo, e contribúe á consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo, o que supón
un gran valor de carácter público e social.
b) A entidade Club Atletismo Femenino Celta impulsa e estimula ademais a participación
dos e das máis xóvenes no ámbito do deporte a través do desenvolvemento dun proxecto deportivo de base orientado fundamentalmente ó fomento e promoción do Atletismo en
etapas de formación, contribuíndo ademais a establecer pautas de referencia positivas, e
complementando o proxecto xeral da entidade.
c) No exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de
Vigo:
• Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para
que se produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e os sistemas de iniciación do deporte.
• Contribuír a que os e as deportistas vigueses e viguesas máis xóvenes teñan pautas
de referencia positivas para a consecución de logros deportivos.
• Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar
o nivel da imaxe deportiva de Vigo.
• Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
• A consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o desenvolvemento dun itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os deportistas viguesas e
viguesas no entorno asociativo da cidade.
d) Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3410.489.00.03
prevé nominativamente a concesión dunha subvención nominativa a favor da entidade
deportiva Club Atletismo Femenino Celta.
e) De acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de su-

f)

bvencións e 26.1 da Lei 9/2007, a resolución de concesión e, no seu caso os convenios a
través dos cales se canalicen estas subvencións establecerán as condicións e compromisos aplicables de conformidade co disposto nesta lei, para canalizar as subvencións,
plantéase a presente proposta co fin de coadxuvar no financiamento dos gastos xerados
pola dinamización do proxecto deportivo do Club Atletismo Femenino Celta como entidade de elite da cidade de Vigo na tempada deportiva 20019/2020.
O Club Atletismo Femenino Celta non está incurso en prohibición para ser beneficiaria
das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas
obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este
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g)

h)

i)

j)
k)
l)
m)

Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm 20330/333.
En base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a cidade de Vigo representa a devandita actividade, o Concello de Vigo e o Club Atletismo Femenino Celta conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida
subvención.
A lexislación aplicable, para esta subvención, é a que sinala o artigo 5 la LXS, que se refire o réxime xurídico das subvencións, do que resulta a seguinte normativa configuradora do réxime xurídico destas subvencións: Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, co carácter básico e supletoria que resulta da súa disposición final primeira; a
normativa autonómica sobre subvencións Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia; o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, as Bases de execución dos vixentes orzamentos do Concello de Vigo; Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno; as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. Así mesmo, será de aplicación o
establecido na Lei 15/2014, de 16 de setembro, de Racionalización do Sector Público e
outras medidas de reforma administrativa, que modifica o contido da Base de datos Nacional de Subvencións (BDNS) que se contempla no apartado 20.2 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos principios recollidos na Lei
19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, que establece que o contido da información en materia de subvencións e axudas
públicas deber ser obxecto de publicación no portal de transparencia dos Concellos con
indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios, e que regula no apartado 20.8 o contido que se debe publicar a través do sistema Nacional de Publicidade das
Subvencións, e que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2016, e a Resolución de 10 de decembro de 2015 da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se regula o
proceso de rexistro e publicación de convocatorias de subvencións e axudas no Sistema
Nacional de Publicidade de Subvencións, que regula o rexistro das convocatorias de subvencións e axudas públicas na Base de Datos Nacional de Subvencións, que establece
que “Naquelas subvencións ou axudas públicas nas que non sexa preceptiva a convocatoria, o órgano concedente rexistrará na BDNS os datos estruturados inmediatamente
despois de que se publique a disposición reguladora se se trata de subvencións ou axudas con destinatarios indeterminados, ou no momento da concesión, no resto dos casos”.
Esta subvención ten un claro carácter de interese público e social e concedese directamente ao figurar nominalmente no orzamento do Concello de Vigo para o 2020, na partida orzamentaria 3410.489.00.03, consonte co artigo 19.4 a) da Lei 9/2007, de 13 de
xuño de subvencións de Galicia e a súa concesión canalizase a través dunha proposta
de resolución de concesión cuxo texto se somete a aprobación.
O Club Atletismo Femenino Celta presentou unha memoria xustificativa, na que figuran
relacionadas as actividades vinculadas co desenvolvemento do proxecto deportivo da entidade e o destino da subvención.
A concesión da subvención implica a aceptación por parte da beneficiaria das obrigas sinaladas no artigo 11 da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
O Concello de Vigo a través dos seus servizos municipais, comprobará o correcto desenvolvemento do proxecto para o que se propón a adxudicación da subvención e o cumprimento da finalidade que a determina.
O técnico responsable do servizo de deportes do Concello de Vigo, encargado do seguimento do presente expediente, emitirá un informe no que constará a adecuada xustificación da subvención e o cumprimento da finalidade que a determina.

n) A beneficiaria, deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se propón a subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto presentará unha conta xustificativa conformada na que constate a declaración das actividades realizadas e dos gastos
incorridos por importe da subvención acadada; os xustificantes dos gastos incorridos con
facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que financiaran tamén a actividade subvencionada.
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.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto da presente proposta de
subvención cumprirán as seguintes especificades:
- As facturas, 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. Non se
admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as
esixencias previstas no RD 1.619/2012, de 30 de novembro polo que se aproba o
regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se
computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do
dito imposto. Nos documentos xustificativos dos gastos incorridos, non será necesario
que conste de forma expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade ó proceso
de xustificación determinado nesta proposta de adxudicación de subvención.
- Atendendo á especificade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con
arbitraxes, taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos
poderán ser xustificados a través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas
federacións, documentos de gasto de arbitraxes, documentos de pago de premios
deportivos, gastos de desprazamento de xogadores, técnicos, etc.,) emitidos polas
Federacións que recolla adecuadamente, os datos fiscais das partes, as achegas
económicas, as retencións obrigatorias de ser o caso, e demais datos que xustifiquen o
valor probatorio do gasto en base a eficacia administrativa do mesmo.
- En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do
Concello de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo servizo de deportes,
acreditativo dos ingresos por estes conceptos.
o) Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá 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 ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de
Galicia.
p) Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada deportiva
2019/2020. A tal efecto, o técnico da área de deportes, no informe adxunto á
documentación xustificativa, especificará o período comprendido pola mesma, que
abarcará desde a data de inscrición do equipo ou dos deportistas na competición, ata os
30 días posteriores á finalización da competición oficial segundo os calendarios oficiais
aportados.
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q) Tal como establece o art. 29.7 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia,

r)

s)

t)

u)
v)

w)

x)

y)
z)

serán gastos subvencionables, ademais, os “gastos financeiros” da entidade
directamente relacionados coa actividade subvencionada e resulten indispensables,
establecéndose un límite dos gastos financeiros subvencionables ata un 1% do importe
da proposta de adxudicación de subvención.
Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na Lexislación
de Contratos del Sector público para o contrato menor, o beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, agás que por as súas especiais
características non exista no mercado suficientes.
A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería
de Deportes. O xefe do servizo de Deportes 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.
A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería
de Deportes 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.
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.
Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que
se refire esta proposta de adxudicación de subvención 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 procedemento administrativo común das
administracións públicas
A beneficiaria está informada 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 da presente proposta de
adxudicación de 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 orden á conclusión do
proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na lei 39/2015 do
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 Deportes do Concello de
Vigo.
A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición ante a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
A concesión da subvención obxecto da presente proposta de adxudicación de
subvención 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 nesta proposta de adxudicación de subvención;
as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de
dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
aa) Así mesmo, rexerase polo establecido no capítulo VI do título preliminar da Lei 40/2015,
de o 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
ab) Derivado da súa natureza administrativa, as cuestións litixiosas que puidesen xurdir
durante a súa execución serán sometidas ao coñecemento dos Xulgados e Tribunais da
Orde Xurisdicional Contenciosa-Administrativo, de conformidade coa Lei 29/1998, de o
13 de xullo, reguladora da devandita xurisdición.
ac) Publicarase a concesión da subvención no portal de transparencia do Concello de Vigo e
comunicarase 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.
ad) O mecanismo de seguimento, vixilancia e control da execución da proposta establécese
en base as memorias e informes que a motivaron e a información da que dispoña o
persoal técnico do Servizo de Deportes, das actividades realizadas. Este mecanismo
resolverá os problemas de interpretación e cumprimento que se poidan plantexar.
ae) En canto as consecuencias aplicables en caso de incumprimento das obrigas e
compromisos asumidos por cada unha das partes, estableceranse ás infraccións e
sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se refire esta proposta
de resolución de concesión e procedemento para a súa apreciación e imposición, no
disposto no Título IV da Lei de Galicia 9/2007 e na Lei 39/2015.
af) En relación a extinción e resolución.
1. A proposta extínguese polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou por incorrer en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
f)
O transcurso do prazo de vixencia sen acordarse a súa prórroga.
g)
O acordo unánime dos asinantes.
h)
A resolución por esta causa poderá conlevar a indemnización dos prexuízos
causados se así se previu.
i)
Por decisión xudicial declaratoria da nulidade da proposta de adxudicación de
subvención.
j)
O incumprimento de calquera das obrigas contraídas, quedando
automaticamente anulados todos os dereitos correspondentes sobre o obxecto
programa de colaboración conxunta, pero non así as obrigas contraídas no mesmo.

A Vixencia desta proposta é pola actividade desenvolta pola entidade Club Atletismo Femenino
Celta durante a tempada deportiva 2019/2020, tendo a obriga de presentar a documentación
para a xustificación do mesmo, nun prazo non superior a 5 días naturais desde a aprobación da
proposta pola xunta de goberno local.
A tramitación do pago da subvención realizarase, unha vez que a entidade beneficiaria presente
axeitadamente a documentación xustificativa.
TERCEIRO:

Autorizar e dispoñer o gasto de 20.000,00€. a favor da entidade Club Atletismo
Femenino Celta co CIF: G36927689 e enderezo social na rúa Pintor Colmeiro en
Vigo, segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que
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figura na documentación do expediente núm. 20330/333. Este crédito é con cargo
á partida 3410.489.00.03 do vixente orzamento.

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

3(1114).RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A FAVOR DA ENTIDADE REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO EN BASE Ó DESENVOLVEMENTO
DO PROXECTO XERAL DE ACTIVIDADE DA ENTIDADE CONSIDERADA DE ELITE NA TEMPADA DEPORTIVA 2019/2020. EXTPE. 20327/333.
Visto o informe xurídico de data 18/12/2020 e informe de fiscalización do
22/12/2020, dáse conta do informe-proposta do 15/12/2020, asinado polo xefe do
Servizo de Deportes, o concelleiro-delegado de Área e o concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Con data 09/12/2020 o Real Club Celta de Atletismo presentou, a través do rexistro electrónico
do Concello de Vigo unha solicitude de subvención por importe de 20.000,00€, vinculada ó desenvolvemento do proxecto de competición do deporte de base da entidade e do primeiro equipo, participante na liga nacional e considerada de elite polo Concello de Vigo.
Segundo os datos que constan na documentación presentada pola entidade, dito proxecto deportivo ten un orzamento de gastos de 55.500,00€, importe directamente relacionado con gastos
federativos, material deportivo, desprazamentos, aluguer de instalacións e equipamento, entre
outro, en relación ó desenvolvemento do proxecto deportivo presentado.
A actividade deportiva en Vigo no ámbito da competición deportiva ten unha transcendencia moi
importante en relación á participación de entidades deportivas da cidade nas máis altas categorías das competicións a nivel do estado.
Entre os obxectivos da Concellería de Deportes atopámonos cos proxectos encamiñados ó fomento e promoción do deporte a través do apoio, difusión e axuda ás entidades deportivas da
Cidade de Vigo e a consolidación dos grandes proxectos deportivos que xera a Cidade de Vigo,
como medio de promoción e difusión da cultura deportiva, posibilitando un maior achegamento a
todos os cidadáns e todas as cidadanas.
En relación a esta actuación de colaboración na actividade deportiva das entidades que teñen
equipos nas primeiras categorías dos diversos deportes, atopamos que a entidade deportiva
Real Club Celta de Atletismo conta cun equipo de elite na modalidade de atletismo na categoría
“Primeira División Nacional”.
Ó valor único e de carácter excepcional que supón a participación do primeiro equipo da entidade na categoría de Primeira División Nacional hai que engadir o proxecto de dinamización e fomento do deporte de base que a entidade desenvolve na tempada 2019/2020, que impulsa e estimula a participación dos e das máis xóvenes nun proxecto deportivo de continuidade e futuro
no seu entorno, e contribúe a establecer pautas de referencia positivas para a consecución de
logros deportivos.

Ambos proxectos compleméntanse e son interdependentes, conformando a realidade da entidade Real Club Celta de Atletismo e configurando un proxecto xeral baseado no valor único de
cada un deles.
O obxectivo da colaboración entre entidades e institucións responde ó desexo de xerar proxectos comúns, que propicien actuacións prioritarias na búsqueda da potenciación de sinerxías no
ámbito social, do cal destacamos:
•O interese xeral pola formación do capital humano no ámbito do deporte.
• A búsqueda dunha personalidade propia e definida da acción, en base ós principios do
compromiso da sociedade cara ós valores do deporte.

•

O tecido asociativo deportivo da nosa cidade é o reflexo do compromiso de centos de
persoas coa mellora das condicións de vida e a defensa dos intereses xerais da poboación. A mellora dos recursos para a dinamización do deporte en tódolos aspectos é unha
das prioridades de actuación en materia do deporte.

Este proxecto de colaboración coas entidades deportivas con equipos de elite da cidade de Vigo
fundaméntase nos seguintes obxectivos:
•
•
•

•
•
•

Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e os sistemas de iniciación do deporte.
Contribuír a que os e as deportistas vigueses mais xóvenes teñan pautas de referencia
positivas para a consecución de logros deportivos.
Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar o
nivel da imaxe deportiva de Vigo.
Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto
deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
Consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o desenvolvemento
dun itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os deportistas viguesas e viguesas
no entorno asociativo da cidade.
Contribuír á promoción da cidade de Vigo no ámbito do territorio nacional.

A participación neste proxecto enmárcase dentro das competencias que teñen os municipios
conforme establece a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade de
Administración Local, en concordancia co establecido na Lei 5/2004, do 27 de maio, de medidas
urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sustentabilidade da Administración Local, que determina que o “Municipio, para a xestión dos
seus intereses e do ámbito das súas competencias, pode promover actividades e prestar servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal..”
e que “...exercerá en todo caso como competencia propia, a promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre”.
Ante estes aspectos atopamos criterios que nos levan á necesidade de estudar e propoñer un
marco de relación entre ambas entidades, xa que de forma xeral o desenvolvemento destes proxectos deportivos considérase unha axuda moi importante para a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de Vigo, polo cal proponse a tramitación dunha subvención a favor do Real Club Celta de Atletismo para favorecer a consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo.
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O obxecto da proposta de subvención é colaborar no desenvolvemento do programa de dinamización do proxecto deportivo da entidade Real Club Celta de Atletismo durante a tempada 20192020. A entidade conta cun equipo de elite que participa na categoría Primeira División Nacional,
desenvolve a súa actividade no Concello de Vigo, e constitúe un pilar de gran importancia en
atención á repercusión social e mediática do deporte.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción do
deporte vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
Ademais, o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante
para a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de Vigo, e contribúe á
consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo, o que supón un gran valor de carácter
público e social.
A entidade Real Club Celta de Atletismo impulsa e estimula ademais a participación dos e das
máis xóvenes no ámbito do deporte a través do desenvolvemento dun proxecto deportivo de
base orientado fundamentalmente ó fomento e promoción do Atletismo en etapas de formación,
contribuíndo ademais a establecer pautas de referencia positivas, e complementando o proxecto
xeral da entidade.
Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3410.489.00.04 prevé
nominativamente a concesión dunha subvención nominativa a favor da entidade deportiva Real
Club Celta de Atletismo.
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, a resolución de concesión e, no seu caso os convenios a través dos
cales se canalicen estas subvencións establecerán as condicións e compromisos aplicables de
conformidade co disposto nesta lei, para canalizar as subvencións, plantéase a presente proposta co fin de coadxuvar no financiamento dos gastos xerados pola dinamización do proxecto deportivo do Real Club Celta de Atletismo como entidade de elite da cidade de Vigo na tempada
deportiva 20019/2020.
O Real Club Celta de Atletismo non está incurso en prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas obrigas tributarias
e fronte á Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo
resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm 20327333.
En base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade, o Concello de Vigo e o Real Club Celta de Atletismo
conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida subvención.
A lexislación aplicable, para esta subvención, é a que sinala o artigo 5 la LXS, que se refire o
réxime xurídico das subvencións, do que resulta a seguinte normativa configuradora do réxime
xurídico destas subvencións: Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, co carácter básico e supletoria que resulta da súa disposición final primeira; a normativa autonómica sobre subvencións Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; o Real Decreto 887/2006,
de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións, as Bases de execución dos vixentes orzamentos do Concello de Vigo; Lei 19/2013,

de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno; as restantes
normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo, será de aplicación o establecido na Lei 15/2014, de 16 de setembro, de Racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa, que modifica o contido da
Base de datos Nacional de Subvencións (BDNS) que se contempla no apartado 20.2 da Lei
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos principios recollidos na
Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno,
que establece que o contido da información en materia de subvencións e axudas públicas deber
ser obxecto de publicación no portal de transparencia dos Concellos con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios, e que regula no apartado 20.8 o contido que se
debe publicar a través do sistema Nacional de Publicidade das Subvencións, e que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2016, e a Resolución de 10 de decembro de 2015 da Intervención Xeral da
Administración do Estado, pola que se regula o proceso de rexistro e publicación de convocatorias de subvencións e axudas no Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións, que regula o
rexistro das convocatorias de subvencións e axudas públicas na Base de Datos Nacional de Subvencións, que establece que “Naquelas subvencións ou axudas públicas nas que non sexa preceptiva a convocatoria, o órgano concedente rexistrará na BDNS os datos estruturados inmediatamente despois de que se publique a disposición reguladora se se trata de subvencións ou axudas con destinatarios indeterminados, ou no momento da concesión, no resto dos casos”.
Esta subvención ten un claro carácter de interese público e social e concedese directamente ao
figurar nominalmente no orzamento do Concello de Vigo para o 2020, na partida orzamentaria
3410.489.00.04, consonte co artigo 19.4 a) da Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia e a súa concesión canalizase a través dunha proposta de resolución de concesión cuxo texto se somete a aprobación.
O Real Club Celta de Atletismo presentou unha memoria xustificativa, na que figuran relacionadas as actividades vinculadas co desenvolvemento do proxecto deportivo da entidade e o destino da subvención.
A concesión da subvención implica a aceptación por parte da beneficiaria das obrigas sinaladas
no artigo 11 da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
O Concello de Vigo a través dos seus servizos municipais, comprobará o correcto desenvolvemento do proxecto para o que se propón a adxudicación da subvención e o cumprimento da finalidade que a determina.
O técnico responsable do servizo de deportes do Concello de Vigo, encargado do seguimento do
presente expediente, emitirá un informe no que constará a adecuada xustificación da subvención
e o cumprimento da finalidade que a determina.
A beneficiaria, deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se propón a subvención
e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto presentará unha conta xustificativa conformada
na que constate a declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos por importe da
subvención acadada; os xustificantes dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor
probatorio equivalente e o importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que financiaran tamén a actividade subvencionada.
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
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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.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto da presente proposta de
subvención cumprirán as seguintes especificades:
- As facturas, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o IVE. Estes
xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
1.619/2012, de 30 de novembro polo que se aproba o regulamento polo que se regulan as
obrigas de facturación. Nestas facturas se computará o gasto acreditado deducindo o IVE,
salvo que se xustifique a exención do dito imposto. Nos documentos xustificativos dos gastos
incorridos, non será necesario que conste de forma expresa si os mesmos foron pagados
con anterioridade ó proceso de xustificación determinado na resolución de concesión da subvención.
- Atendendo á especificade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con arbitraxes, taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos poderán ser xustificados a través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas federacións, documentos de gasto de arbitraxes, documentos de pago de premios deportivos, gastos de desprazamento de xogadores, técnicos, etc.,) emitidos polas Federacións que recolla adecuadamente, os datos fiscais das partes, as achegas económicas, as retencións obrigatorias de
ser o caso, e demais datos que xustifiquen o valor probatorio do gasto en base a eficacia
administrativa do mesmo.
- En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do Concello de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo servizo de deportes, acreditativo dos ingresos por estes conceptos.
Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá 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 ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da actividade
subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada deportiva 2019/2020. A tal
efecto, o técnico da área de deportes, no informe adxunto á documentación xustificativa, especificará o período comprendido pola mesma, que abarcará desde a data de inscrición do equipo
ou dos deportistas na competición, ata os 30 días posteriores á finalización da competición oficial segundo os calendarios oficiais aportados.
Tal como establece o art. 29.7 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia, serán
gastos subvencionables, ademais, os “gastos financeiros” da entidade directamente relacionados coa actividade subvencionada e resulten indispensables, establecéndose un límite dos gastos financeiros subvencionables ata un 1% do importe da subvención.
Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na Lexislación de Contratos del Sector público para o contrato menor, o beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, agás que por as súas especiais características non exista no
mercado suficientes.

A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Deportes. O
xefe do servizo de Deportes 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.
A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería de Deportes 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.
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.
Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se refire esta proposta de adxudicación de subvención 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 procedemento administrativo común das administracións públicas
A beneficiaria está informada 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 da presente proposta de adxudicación de 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 orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é
obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na lei 39/2015 do 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 Deportes do Concello de Vigo.
A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
A concesión da subvención obxecto da presente proposta de adxudicación de subvención 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 nesa
proposta de adxudicación de subvención ; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito
privado.
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Así mesmo, rexerase polo establecido no capítulo VI do título preliminar da Lei 40/2015, de o 1
de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
Derivado da súa natureza administrativa, as cuestións litixiosas que puidesen xurdir durante a
súa execución serán sometidas ao coñecemento dos Xulgados e Tribunais da Orde Xurisdicional
Contenciosa-Administrativo, de conformidade coa Lei 29/1998, de o 13 de xullo, reguladora da
devandita xurisdición.
Publicarase a concesión da subvención no portal de transparencia do Concello de Vigo e comunicarase 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.
O mecanismo de seguimento, vixilancia e control da execución da proposta establécese en base
as memorias e informes que a motivaron e a información da que dispoña o persoal técnico do
Servizo de Deportes, das actividades realizadas. Este mecanismo resolverá os problemas de interpretación e cumprimento que se poidan plantexar.
En canto as consecuencias aplicables en caso de incumprimento das obrigas e compromisos
asumidos por cada unha das partes, estableceranse ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se refire esta proposta de resolución de concesión e
procedemento para a súa apreciación e imposición, no disposto no Título IV da Lei de Galicia
9/2007 e na Lei 39/2015.
En relación a extinción e resolución.
1. A proposta extínguese polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou por incorrer en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a)
O transcurso do prazo de vixencia sen acordarse a súa prórroga.
b)
O acordo unánime dos asinantes.
c)
A resolución por esta causa poderá conlevar a indemnización dos prexuízos
causados se así se previu.
d)
Por decisión xudicial declaratoria da nulidade da proposta de adxudicación.
e)
O incumprimento de calquera das obrigas contraídas, quedando
automaticamente anulados todos os dereitos correspondentes sobre o obxecto
programa de colaboración conxunta, pero non así as obrigas contraídas no mesmo.
A Vixencia desta proposta é pola actividade desenvolta pola entidade Real Club Celta de Atletismo durante a tempada deportiva 2019/2020, tendo a obriga de presentar a documentación para
a xustificación do mesmo, nun prazo non superior a 5 días naturais desde a aprobación da proposta pola xunta de goberno local, e en calquera caso antes do 30 de decembro de 2020.
A tramitación do pago da subvención realizarase, unha vez que a entidade beneficiaria presente
axeitadamente a documentación xustificativa.
Respecto a tramitación cabe sinalar que a situación de crise sanitaria imposibilitou a tramitación,
ata a data actual, da proposta de adxudicación da subvención, xa que non foi ata fai moi breves
datas cando se confirmou a celebración da competición da primeira división de atletismo.

Cabe destacar que independentemente da situación sanitaria o proxecto continuou desenvolvéndose, adaptado á situación sanitaria, o que xustifica a estimación da solicitude proposta de aprobación da subvención.
Visto o que antecede, procede a tramitación do expediente polo que coa conformidade do concelleiro-delegado da Área de Deportes e mailo concelleiro-delegado da Área de Orzamentos e Facenda, faise a seguinte PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
PRIMEIRO:

Estimar a solicitude de subvención a favor do Real Club Celta de Atletismo atendendo ó desenvolvemento do proxecto deportivo da entidade durante a tempada
2019/2020 por un importe de 20.000,00€

SEGUNDO:

Aprobar o texto da resolución proposta a favor da entidade deportiva Real Club
Celta de Atletismo para o desenvolvemento do proxecto xeral de actividade na
tempada deportiva 2019/2020, de acordo cos condicionantes establecidos na propia resolución tal como segue:

a) O obxecto da proposta de subvención é é colaborar no desenvolvemento do programa

de dinamización do proxecto deportivo da entidade Real Club Celta de Atletismo durante
a tempada 2019-2020. A entidade conta cun equipo de elite que participa na categoría
Primeira División Nacional, desenvolve a súa actividade no Concello de Vigo, e constitúe
un pilar de gran importancia en atención á repercusión social e mediática do deporte.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción do deporte vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
Ademais, o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante para a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de
Vigo, e contribúe á consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo, o que supón
un gran valor de carácter público e social.
b) A entidade Real Club Celta de Atletismo impulsa e estimula ademais a participación dos
e das máis xóvenes no ámbito do deporte a través do desenvolvemento dun proxecto deportivo de base orientado fundamentalmente ó fomento e promoción do Atletismo en etapas de formación, contribuíndo ademais a establecer pautas de referencia positivas, e
complementando o proxecto xeral da entidade.
c) No exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de
Vigo:
• Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para
que se produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e os sistemas de iniciación do deporte.
• Contribuír a que os e as deportistas vigueses e viguesas máis xóvenes teñan pautas
de referencia positivas para a consecución de logros deportivos.
• Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar
o nivel da imaxe deportiva de Vigo.
• Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
• A consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o desenvolvemento dun itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os deportistas viguesas e
viguesas no entorno asociativo da cidade.
d) Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3410.489.00.04
prevé nominativamente a concesión dunha subvención nominativa a favor da entidade
deportiva Real Club Celta de Atletismo.
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e) De acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de su-

bvencións e 26.1 da Lei 9/2007, a resolución de concesión e, no seu caso os convenios a
través dos cales se canalicen estas subvencións establecerán as condicións e compromisos aplicables de conformidade co disposto nesta lei, para canalizar as subvencións,
plantéase a presente proposta co fin de coadxuvar no financiamento dos gastos xerados
pola dinamización do proxecto deportivo do Real Club Celta de Atletismo como entidade
de elite da cidade de Vigo na tempada deportiva 20019/2020.
f) O Real Club Celta de Atletismo non está incurso en prohibición para ser beneficiaria das
subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas
obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este
Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm 20327-333.
g) En base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a cidade de Vigo representa a devandita actividade, o Concello de Vigo e o Real Club Celta de
Atletismo conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida subvención.
h) A lexislación aplicable, para esta subvención, é a que sinala o artigo 5 la LXS, que se refire o réxime xurídico das subvencións, do que resulta a seguinte normativa configuradora do réxime xurídico destas subvencións: Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, co carácter básico e supletoria que resulta da súa disposición final primeira; a
normativa autonómica sobre subvencións Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia; o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, as Bases de execución dos vixentes orzamentos do Concello de Vigo; Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno; as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. Así mesmo, será de aplicación o
establecido na Lei 15/2014, de 16 de setembro, de Racionalización do Sector Público e
outras medidas de reforma administrativa, que modifica o contido da Base de datos Nacional de Subvencións (BDNS) que se contempla no apartado 20.2 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos principios recollidos na Lei
19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, que establece que o contido da información en materia de subvencións e axudas
públicas deber ser obxecto de publicación no portal de transparencia dos Concellos con
indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios, e que regula no apartado 20.8 o contido que se debe publicar a través do sistema Nacional de Publicidade das
Subvencións, e que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2016, e a Resolución de 10 de decembro de 2015 da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se regula o
proceso de rexistro e publicación de convocatorias de subvencións e axudas no Sistema
Nacional de Publicidade de Subvencións, que regula o rexistro das convocatorias de subvencións e axudas públicas na Base de Datos Nacional de Subvencións, que establece
que “Naquelas subvencións ou axudas públicas nas que non sexa preceptiva a convocatoria, o órgano concedente rexistrará na BDNS os datos estruturados inmediatamente
despois de que se publique a disposición reguladora se se trata de subvencións ou axudas con destinatarios indeterminados, ou no momento da concesión, no resto dos casos”.
i) Esta subvención ten un claro carácter de interese público e social e concedese directamente ao figurar nominalmente no orzamento do Concello de Vigo para o 2020, na partida orzamentaria 3410.489.00.04, consonte co artigo 19.4 a) da Lei 9/2007, de 13 de
xuño de subvencións de Galicia e a súa concesión canalizase a través dunha proposta
de resolución de concesión cuxo texto se somete a aprobación.

j)

O Real Club Celta de Atletismo presentou unha memoria xustificativa, na que figuran relacionadas as actividades vinculadas co desenvolvemento do proxecto deportivo da entidade e o destino da subvención.
k) A concesión da subvención implica a aceptación por parte da beneficiaria das obrigas sinaladas no artigo 11 da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
l) O Concello de Vigo a través dos seus servizos municipais, comprobará o correcto desenvolvemento do proxecto para o que se propón a adxudicación da subvención e o cumprimento da finalidade que a determina.
m) O técnico responsable do servizo de deportes do Concello de Vigo, encargado do seguimento do presente expediente, emitirá un informe no que constará a adecuada xustificación da subvención e o cumprimento da finalidade que a determina.
n) A beneficiaria, deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se propón a subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto presentará unha conta xustificativa conformada na que constate a declaración das actividades realizadas e dos gastos
incorridos por importe da subvención acadada; os xustificantes dos gastos incorridos con
facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que financiaran tamén a actividade subvencionada.
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.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto da presente proposta de
subvención cumprirán as seguintes especificades:
- As facturas, 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. Non se
admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as
esixencias previstas no RD 1.619/2012, de 30 de novembro polo que se aproba o
regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se
computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do
dito imposto. Nos documentos xustificativos dos gastos incorridos, non será necesario
que conste de forma expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade ó proceso
de xustificación determinado nesta proposta de adxudicación de subvención.
- Atendendo á especificade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con
arbitraxes, taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos
poderán ser xustificados a través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas
federacións, documentos de gasto de arbitraxes, documentos de pago de premios
deportivos, gastos de desprazamento de xogadores, técnicos, etc.,) emitidos polas
Federacións que recolla adecuadamente, os datos fiscais das partes, as aportacións
económicas, as retencións obrigatorias de ser o caso, e demais datos que xustifiquen o
valor probatorio do gasto en base a eficacia administrativa do mesmo.
- En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do
Concello de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo servizo de deportes,
acreditativo dos ingresos por estes conceptos.
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o) Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá 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 ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de
Galicia.
p) Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada deportiva
2019/2020. A tal efecto, o técnico da área de deportes, no informe adxunto á
documentación xustificativa, especificará o período comprendido pola mesma, que
abarcará desde a data de inscrición do equipo ou dos deportistas na competición, ata os
30 días posteriores á finalización da competición oficial segundo os calendarios oficiais
aportados.
q) Tal como establece o art. 29.7 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia,
serán gastos subvencionables, ademais, os “gastos financeiros” da entidade
directamente relacionados coa actividade subvencionada e resulten indispensables,
establecéndose un límite dos gastos financeiros subvencionables ata un 1% do importe
da proposta de adxudicación de subvención.
r) Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na Lexislación
de Contratos del Sector público para o contrato menor, o beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, agás que por as súas especiais
características non exista no mercado suficientes.
s) A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería
de Deportes. O xefe do servizo de Deportes 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.
t) A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería
de Deportes 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.
u) 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.
v) 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.
w) Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que
se refire esta proposta de adxudicación de subvención 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 procedemento administrativo común das
administracións públicas
x) A beneficiaria está informada 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 da presente proposta de
adxudicación de 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 orden á conclusión do
proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.

Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na lei 39/2015 do
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 Deportes do Concello de
Vigo.
y) A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición ante a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
z) A concesión da subvención obxecto da presente proposta de adxudicación de
subvención 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 nesta proposta de adxudicación de subvención;
as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de
dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
aa) Así mesmo, rexerase polo establecido no capítulo VI do título preliminar da Lei 40/2015,
de o 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
ab) Derivado da súa natureza administrativa, as cuestións litixiosas que puidesen xurdir
durante a súa execución serán sometidas ao coñecemento dos Xulgados e Tribunais da
Orde Xurisdicional Contenciosa-Administrativo, de conformidade coa Lei 29/1998, de o
13 de xullo, reguladora da devandita xurisdición.
ac) Publicarase a concesión da subvención no portal de transparencia do Concello de Vigo e
comunicarase á Base de Datos Nacional de Subvencións para os efectos de dar
cumplimento ao disposto nos artigos 18 da LXS e 8.1 c) da Lei 19/2013 de
Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno.
ad) O mecanismo de seguimento, vixilancia e control da execución da proposta establécese
en base as memorias e informes que a motivaron e a información da que dispoña o
persoal técnico do Servizo de Deportes, das actividades realizadas. Este mecanismo
resolverá os problemas de interpretación e cumprimento que se poidan plantexar.
ae) En canto as consecuencias aplicables en caso de incumprimento das obrigas e
compromisos asumidos por cada unha das partes, estableceranse ás infraccións e
sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se refire esta proposta
de resolución de concesión e procedemento para a súa apreciación e imposición, no
disposto no Título IV da Lei de Galicia 9/2007 e na Lei 39/2015.
af) En relación a extinción e resolución.
1. A proposta extínguese polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou por incorrer en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
f)
O transcurso do prazo de vixencia sen acordarse a súa prórroga.
g)
O acordo unánime dos asinantes.
h)
A resolución por esta causa poderá conlevar a indemnización dos prexuízos
causados se así se previu.
i)
Por decisión xudicial declaratoria da nulidade da proposta de adxudicación de
subvención.
j)
O incumprimento de calquera das obrigas contraídas, quedando
automaticamente anulados todos os dereitos correspondentes sobre o obxecto
programa de colaboración conxunta, pero non así as obrigas contraídas no mesmo.
A Vixencia desta proposta é pola actividade desenvolta pola entidade Real Club Celta de Atletismo durante a tempada deportiva 2019/2020, tendo a obriga de presentar a documentación para
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a xustificación do mesmo, nun prazo non superior a 5 días naturais desde a aprobación da proposta pola xunta de goberno local, e en calquera caso antes do 30 de decembro de 2020.
A tramitación do pago da subvención realizarase, unha vez que a entidade beneficiaria presente
axeitadamente a documentación xustificativa.
TERCEIRO:

Autorizar e dispoñer o gasto de 20.000,00€. a favor da entidade Real Club Celta
de Atletismo co CIF: G36945319 e enderezo social na rúa Pintor Colmeiro, en
Vigo, segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que
figura na documentación do expediente núm. 20327/333. Este crédito é con cargo
á partida 3410.489.00.04 do vixente orzamento.

ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
4(1115).PROPOSTA DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN Á DIOCESE TUI VIGO MEDIANTE SINATURA DE CONVENIO ESPECÍFICO PARA O PARA
O FINANCIAMENTO DA “RECUPERACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO PALCO DE
MÚSICA DE SANTA MARIÑA DE CABRAL”. EXPTE. 2325/150.
Visto o informe xurídico de data 22/12/2020 e o informe de fiscalización do
23/12/2020, dáse conta do informe-proposta do 22/12/2020, asinado polo xefe de
Montes, Parques e Xardíns, o concelleiro-delegado de Área e o concelleiro-delegado
de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:

O artigo 47.1 LRXSP determina que os convenios constitúen acordos con efectos xurídicos
adoptados polas Administraciones Públicas, os organismos públicos e entidades de dereito
público vinculados ou dependiente o as Universidades públicas entre sí o con suxeitos de
dereito privado para un fin común
O artigo 25.2.a ) da lei 7/85, do 2 de abril, das bases de réxime local atribúe aos municipios
competencias municipais propias en materia de protección do patrimonio histórico e, concretamente o artigo 3.2 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia dispón
que as entidades que integran a Administración local, en relación cos bens do patrimonio
cultural de Galicia que se localicen no seu ámbito territorial, teñen as obrigas de, entre outras protexer, difundir e fomentar o seu valor cultural.
En data 02.09.2019 por Resolución da Alcaldía delegouse no concelleiro da Área de Parques e Xardíns, Comercio, Distritos e Festas Especiais, don Ángel Rivas González, a dirección e xestión da proxecto << Convenio Marco para a colaboración entre o Concello de Vigo
e a Diocese de Tui-Vigo para contribuír ao mantemento, conservación, restauración, difusión
e divulgación do patrimonio Cultural, titularidade eclesiástica sito no termo municipal>> inclusive as facultades de emitir actos que afecten a terceiros e a formalización do convenio marco e convenios específicos.

O Concello en data 23 de novembro de 2020 asinou convenio marco para a colaboración
entre o Concello de Vigo e a Diocese de Tui Vigo para contribuír ao mantemento,
conservación, restauración, difusión e divulgación do Patrimonio Cultural de Titularidade
Eclesiástica sito no ámbito municipal. No devandito convenio convense que as distintas
actuacións nel previstas se desenvolverán a través de convenios específicos.
A Comisión de Seguimento constituída ao abeiro do Convenio Marco en sesión de data 10
de decembro de 2020 seleccionou como proposta de actuación a realizar ao abeiro de dito
Convenio a “recuperación das instalacións do palco de música de Santa Mariña de Cabral”
por importe de 59.907,77 € (cincuenta e nove mil novecentos sete con setenta e sete
céntimos de euro).
En data 15 de decembro de 2020 a Diocese achega solicitude de subvención para o
financiamento da actuación achegando ao efecto declaración de non solicitude nin obtención
de axudas, certificados de estar ao corrente coa Seguridade social e obrigas tributarias co
Estado e Comunidade Autonoma, certificado de representación e certificado de conta
bancaria.
No presuposto do Concello consta a partida 3360 7800010 en concepto de subvención
patrimonio histórico artístico relixioso.
Fronte o procedemento ordinario de concesión de subvencións en réxime de concorrencia
competitiva o artigo 22.2 da LXS determina a posibilidade de concesión de forma directa das
subvencións previstas nominativamente no presuposto, e con carácter excepcional,
daqueloutras subvencións en que se acrediten razóns de interese público, social, económico
ou humanitario, ou outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria
pública. A estos efectos no expediente consta memoria de conformidade co previsto no
artigo 67.3.a do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo e artigo 40.2 .a) do Regulamento
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia na que se acredita as razóns de
interese público, social, económico e cultural que xustifican o outorgamento directo da
subvención e que se concretan no actual estado de deterioro co paso do tempo, diversos
vandalismos e filtracións de aguas no palco de música da parroquia de Cabral e a
importancia da súa recuperación para a parroquia e o goce da súa veciñanza.
A concesión da subvención directa se instrumenta mediante convenio específico segundo o
disposto na cláusula segunda do Convenio marco. Neste senso, conforme o sinalado no
artigo 50 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público consta no
expediente memoria xustificativa do convenio, proxecto borrador de convenio e
conformidade ao mesmo por parte da Diocese de Tui-Vigo.
Dita directa da subvención correspondente mediante sinatura de convenio específico para o
financiamento dopara o financiamento da “recuperación das instalacións do palco de música
de Santa Mariña de Cabral” o por importe de 59.907,77 €, con cargo aos créditos
orzamentarios na partida 3360 780 0010 SUBVENCIÓNS PATRIMONIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO RELIXIOSO do presuposto municipal 2020.
O órgano competente para a concesión da subvención corresponde a Xunta de Goberno
Local en virtude das facultades delegadas por Resolución da Alcaldía de data 18.06.2019 e
posterior de data 17.08.2020.
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Polo exposto, previo informe xurídico e de Intervención elévase á Xunta de Goberno Local a
adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de concesión directa á Diocese Tui Vigo mediante
sinatura de convenio específico para o para o financiamento da “recuperación das
instalacións do palco de música de Santa Mariña de Cabral” o por importe de 59.907,77 €
SEGUNDO.- Aprobar o texto do Convenio segundo Anexo I.
TERCEIRO.- Aprobar e dispoñer o gasto que comporta dita subvención por importe de
59.907,77 € imputándose á partida presupostaria 3360 780 0010 do estado de gastos del
presuposto. ”
CUARTO.- Publicar o convenio no portal de transparencia segundo o artigo 8.1.c) da Lei
19/2013, de Transparencia, Acceso e Información Pública e Bo Goberno.

ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
ANEXO I
CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A DIOCESE DE TUI-VIGO PARA CONTRIBUÍR AO FINANCIAMENTO DAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO PALCO DE MUSICA DE SANTA MARIÑA DE CABRAL
En Vigo, na Casa do Concello de Vigo, -------------------- de dous mil vinte
REUNIDOS
Dunha parte, don Ángel Rivas González, no concelleiro da área de Parques e Xardíns,
Comercio, Distritos e Festas Especiais, en virtude das facultades conferidas por Resolución de
data 02.09.2019 respecto da dirección e xestión da proxecto
<<Convenio Marco para a
colaboración entre o Concello de Vigo e a Diocese de Tui-Vigo para contribuír ao mantemento,
conservación, restauración, difusión e divulgación do patrimonio Cultural, titularidade
eclesiástica sito no termo municipal de Vigo>>.
Doutra parte, D. Jesús Martínez Carracedo, con NIF 76898257 B, e domicilio en Rúa Dr. Corbal,
90 - 36207, Vigo. Ostenta a súa representación en virtude de certificación incorporada ao expediente, pola que se acredita o nomeamento episcopal, non revocado nin caducado, de data 26
de febrero de 2018. En diante “Diocese”.
E, Dª. Susana Gallardo Fariña, Secretaria de Administración Municipal por delegación da Secretaria de Goberno Local de data 27 de febreiro de 2020 , aos meros efectos de asistencia ao Sr.
Concelleiro e dación da fe pública no outorgamento do presente documento.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade legal necesaria para a sinatura deste convenio,

MANIFESTAN
I.- Que o Concello de Vigo e a Diocese de Tui – Vigo declaran o seu interese coincidente na
conservación, estudo e posta en valor do patrimonio histórico, cultural e artístico da Igrexa Católica no municipio de Vigo, no marco do disposto nos artigos 16 e 46 da Constitución Española, no
artigo XV do Acordo Internacional entre o Estado Español e a Santa Sede, sobre Ensinanza e
Asuntos Culturais de 3 de xaneiro de 1979, segundo o cal, a Igrexa reitera a súa vontade de continuar poñendo ao servizo da sociedade o seu patrimonio histórico, artístico e documental, e concertará co Estado, as bases para facer efectivos o interese común e a colaboración de ambas
partes, co fin de preservar e dar a coñecer e catalogar este patrimonio cultural en posesión da
Igrexa, de facilitar a súa contemplación e estudo, de lograr a súa mellor conservación e impedir
calquera clase de perdas no marco do artigo 46 da Constitución.
II.- Que conforme o artigo 25.2.a ) da lei 7/85, do 2 de abril, das bases de réxime local os
municipios teñen competencias municipais propias en materia de protección do patrimonio
histórico e concretamente o artigo 3.2 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de
Galicia dispón que as entidades que integran a Administración local, en relación cos bens do
patrimonio cultural de Galicia que se localicen no seu ámbito territorial, teñen as obrigas de,
entre outras protexer, difundir e fomentar o seu valor cultural. Neste senso o Concello de Vigo,
dentro das medidas de fomento da participación cidadá na celebración de actividades de índole
participativo e cultural e do fomento do coñecemento do patrimonio cultural de especial
relevancia, asume a tarefa de proporcionar colaboración ás organizacións de toda índole entre
as que cabe sinalar as de índole confesional. Nesta liña, se veñen desenvolvendo diversas
actuacións coa Diocese de Tui-Vigo, impulsadas dende a Concellería de Parques, Xardíns,
Comercio, e Distritos, para contribuír ao financiamento de obras de conservación de bens
mobles e inmobles de titularidade eclesiástica radicados no concello de Vigo en pro da
protección e posta en valor desta parcela do patrimonio cultural r e para o fomento de
actividades culturais.
III- .-Que, o Concello en data 23/11/2020 asinou o “Convenio marco para a colaboración entre o
Concello de Vigo e a Diocese de Tui-Vigo para contribuír para o mantemento, conservación,
restauración, difusión e divulgación do Patrimonio Cultural de Titularidade Eclesiástica sito no
ámbito municipal” e que no devandito convenio convense que as distintas actuacións nel
previstas se desenvolverán a través de convenios específicos.
IV.- Que a Comisión de Seguimento en sesión de data 10/12/2020, a proposta da Diocese de Tui
– Vigo, seleccionou como proposta de actuación a realizar ao abeiro de dito Convenio as obras
de recuperación das instalacións do palco de música de Santa Mariña de Cabral.
V.- Que no presuposto do Concello consta a partida 3360.7800010 en concepto de subvencion
SUBVENCIÓNS PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO RELIXIOSO
E, na súa virtude, ambas Institucións consideran oportuno subscribir un convenio especifico de
colaboración con arranxo ás seguintes,
CLÁUSULAS
PRIMEIRO.- OBXECTO
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O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre o Concello de
Vigo e Diocese Tui Vigo para o financiamento da execución das obras de recuperación das instalacións do palco de música de Santa Mariña de Cabral.

SEGUNDA.- ORZAMENTO E FINANCIAMENTO
O importe ao que se refire o presente convenio ascende á cantidade de CINCUENTA E NOVE
MIL NOVECENTOS SETE EUROS CON SETENTA E SETE CÉNTIMOS (59.907,77€) segundo
a memoria presentada.
Este financiamento realizarase efectivo con a aplicación presupostaria con cargo á aplicación
presupostaria partida 3360 780 0010 subvencións patrimonio histórico artístico relixioso dos orzamentos municipais
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 estos efectos a beneficiaria
deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas ingresos ou
recursos que financien as actuacións subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse no
momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada
ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención non poderá superar o da actuación 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.
TERCEIRA.- COMPROMISOS DAS PARTES
1.- A Diocese Tui Vigo comprométese a:
a) A Diocese Tui Vigo, na súa condición de promotora da obra, achegará ao expediente copia dixitalizada do proxecto, da licenza e das autorizacións que conforme a lexislación
sectorial aplicable resulten preceptivas.
b) Executar as obras de acordo co proxecto en base cal se concedeu licenza e conforme as
prescricións sinaladas e autorizacións sectoriais preceptivas
c) Nomear a dirección facultativa das obras para a execución do proxecto de obra e nomear a
dirección da coordinación de seguridade e saúde.
d) Na súa condición de promotor, corresponderalle á Diocese Tui o outorgamento do contrato de execución das obras obxecto do presente convenio.
e) Con carácter previo á contratación, a entidade beneficiaria, deberá solicitar alomentos
tres orzamentos a distintos construtores. Entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha
delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa economicamente.
f) Asumir ao seu cargo todos os gastos, de calquera tipo, e obrigas derivados da execución
do proxecto de obra (en particular, os de redacción dos proxectos que fosen necesarios, a
dirección de obra, a coordinación de seguridade e saúde,etc.)

g) Facilitar ao persoal técnico e ao persoal da inspección municipal o acceso á instalación

para canta comprobación teñan que realizar aos efectos de comprobación das actuacións realizadas, así como a colaboración co persoal municipal a efectos de comprobación de canta documentación e información lle sexa requirida.

h) Comunicar ao Concello de Vigo a data e hora en que terá lugar a comprobación do replanteo e acta de recepción, ao que asistirá, de consideralo procedente, un representante do Concello.
i)
j)

Incorporar os anagramas-logotipos do Concello de Vigo nos elementos de difusión da
actividade subvencionada.
Comunicar á Concellería de Distritos 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 no proxecto, 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
das eventuais modificacións, ou ben proceder á redución do importe da subvención concedida ou reintegro.

k) A facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas no exercicio das súas
funcións de fiscalización e control do destino das subvencións:
2.- O Concello de Vigo comprométese

a) Financiamento do custe das actuacións previstas a través da concesión dunha subvención polo importe máximo establecido na cláusula segunda.
b) Xestionar o pagamento do importe da subvención (CINCUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS SETE EUROS CON SETENTA E SETE CÉNTIMOS (59.907,77€ tras o cumprimento dos requisitos de xustificación e conformidades necesarias;
SEXTA.- XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO
1.- O prazo de xustificación finalizará o 1 de decembro de 2021. Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen presentarse esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá
ao beneficiario para que no prazo improrrogable de quince días sexa presentada aos efectos
previstos neste Capítulo. A falla de presentación da xustificación no prazo establecido neste
apartado levará consigo a esixencia de reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei
Xeral de Subvencións. A presentación da xustificación no prazo adicional establecido neste apartado non eximirá ao beneficiario das sancións que, conforme á Lei Xeral de Subvencións, correspondan.
Non obstante de conformidade co artigo 70 do RLXS, previa solicitude do interesado antes de
rematar o prazo e nos termos sinalados no artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, o órgano
concedente da subvención poderá outorgar unha ampliación do prazo establecido para a
presentación da xustificación, que non exceda da mitade do mesmo e sempre que con elo non
se prexudiquen dereitos de terceiro.
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En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 30/2015 do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC) a Diocese Tui-Vigo está
obrigada a relacionarse de forma electrónica coas Administracións Públicas.
Para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a conta xustificativa a
través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de identificación
admitidos na sede electrónica https://sede.vigo.org e incluirá unha relación de todos os xustificantes de pagamento dos gastos efectuados. Concretamente
•

Copia simple da licenza de obras ou título habilitante para a realización da actuación, ou
indicación do número de expediente municipal correspondente, sempre que non se
achegase con anterioridade.

•

Contratos de adxudicación das obras.

•

Actas de comprobación do replanteo.

•

Certificados de obras subscritos polo director da obra e contratista. Xunto coa certificado
final de obra asinado por técnico competente deberá achegar acta de recepción e fotografías da actuación/obra/instalación realizada e finalizada.

•

Orixinal ou copias compulsadas da/s factura/s expedida/s pola empresa adxudicataria
dos traballos realizados. Non se admitirán facturas que non reúnan as condicións previstas no RD 1.619/2012, de 30 de novembro polo que se aproba o regulamento polo que
se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se computará o gasto acreditado,
deducindo o IVE, salvo que xustifique que está exenta de IVE, os xustificantes corresponderán ós gastos vinculados directamente ó obxecto da subvención.
Proba gráfica da difusión dada ao investimento que se financia coa axuda do o Concello
de Vigo.

•
•
•

Nomeamento do director de obra e coordinador de seguridade e sáude.
Declaración doutros ingresos ou subvencións que financiaran o proxecto subvencionado
con indicación do seu importe e procedencia.

SÉTIMA.- PAGO DA SUBVENCIÓN
O pago da subvención se realizarase previa xustificación por parte da entidade beneficiaria mediante transferencia bancaria á conta corrente número ES64 2080 50006930 4002 8663, entidade bancaria Novagalicia Banco da que é titular a entidade beneficiaria.
A beneficiaria poderá solicitar o pago anticipado de ata o 50% do importe total da subvención
proposta, que será abonado á beneficiaria mediante transferencia bancaria trala aprobación da
resolución de adxudicación da subvención, co obxectivo de poder afrontar os gastos iniciais que
supón o desenvolvemento das primeiras fases do proxecto.
O CONCELLO xestionará o pagamento á Diocese Tui Vigo polo importe da subvención outorgada ou resultante, trala entrega da documentación xustificativa. Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá 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 da Lei

9/2007 de Subvencións de Galicia. Non será necesario aportar nova certificación se a aportada
na solicitude no expirou o prazo de seis meses de validez.
Tal e como establece o art. 30.2 da Lei 9/2017, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para
subvencións de capital superiores a 60.000,00 €, no seu cómputo individual, destinadas a inversións en activos tanxibles, será requisito imprescindible a comprobación material da inversión
polo órgano concedente, quedando constancia no expediente mediante acta de conformidade
asinada, tanto polo representante da administración como polo beneficiario.
O xefe do servizo de Montes, Parques e xardíns como instrutor do expediente 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 e a xustificación achegada.
OITAVA.- SUBCONTRATACIÓN
Aos efectos de aplicación deste convenio, admítese a subcontratación total das actividades subvencionadas para a execución do mesmo.
NOVENA.- GASTOS SUBVENCIONABLES
Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da actividade
subvencionada e se realicen no período de desenvolvemento do convenio.
DÉCIMA.- REINTEGRO
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 dos
artigos 37 da Lei 38/2003, xeral de subvencións e 33 da Lei 9/2007, de subvenciones de Galicia.
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 PRIMEIRO.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En canto ás infracción e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se
refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarse ao disposto
no título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvenciones de Galicia, e na Lei 39/2015, do 1
de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
DÉCIMO SEGUNDA.- MODIFICACIÓN, DENUNCIA E RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención dará lugar á modificación do convenio, sendo de aplicación as previsións ao respecto contidas na Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvenciones de Galicia e no regulamento da dita lei.
O incumprimento, total ou parcial, dalgunha das condicións establecidas no presente convenio
dará lugar á súa rescisión e ás accións que, no seu caso, correspondan a ambas as partes.
Desta maneira, A Diocese Tui Vigo quedaría obrigada ao reintegro delas cantidades percibidas
indebidamente, sen prexuízo das responsabilidades en que puidese incorrer, en aplicación do
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disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
Por parte do Concello de Vigo, a Comisión de Seguimento constituida ao abeiro do Convenio
Marco 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.
En calquera momento durante a vixencia deste convenio, as partes por mutuo acordo e de forma expresa poderán modificar este convenio, mediante a subscrición da correspondente addenda, previo cumprimento de todos os trámites e requisitos que resulten preceptivos.
DÉCIMO TERCEIRA.- RESOLUCIÓN DO CONVENIO
Será motivo de resolución do convenio incorrer nalgunha das seguintes causas:
1.- Acordo unánime de todos os asinantes.
2.- Incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes
neste convenio. Neste caso, calquera das partes poderá notificar a parte incumpridora un requirimento para que se cumpra nun determinado prazo, transcorrido o mesmo se persistira o incumprimento, notificarase as partes asinantes a causa de resolución e se entenderá resolto o convenio.
A resolución do convenio por esta causa poderá conlevar a indemnización dos prexuízos causados,
atendendo o valor económico das obrigas deixadas de cumprir.
3.- Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio.
4.- Por calquera outra causa distinta das anteriores prevista no convenio ou noutras leis vixentes.
DÉCIMO CUARTO.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
As partes asinantes responsabilizaranse de que calquera tratamento de datos persoais que puideran levarse a cabo en virtude do mesmo se realice con absoluto respecto ás normas de seguridade e de conformidade co establecido no Regulamento 2016/179 (UE) Xeral de Protección
de datos (en adiante, RXPD), na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (en adiante, LOPDGDD) e demais normativa concordante.
Os datos persoais das persoas físicas asinantes do Convenio serán tratados polos asinantes
unicamente para a adecuada formalización e desenvolvemento do mesmo e en base ao disposto no artigo 6.1 b) do RXPD.
DÉCIMO QUINTO.- PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN
En cumprimento do establecido na resolución de 10 de decembro de 2015, da Intervención Xeral da Administración do Estado pola que se regula o proceso de rexistro e publicación de convocatorias de subvencións e axudas no Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións, e en
aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso
a información pública e bo goberno, a Base de Datos Nacional de Subvencións operará como
sistema nacional de publicidade das subvencións. A tales efectos, e para garantir o dereito dos
cidadáns a coñecer todas as subvencións convocadas en cada momento e cara a contribuír
aos principios de publicidade e transparencia, a Intervención Xeral da Administración do Estado
publicará na súa páxina web as subvencións concedidas, segundo o establecido na Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de Subvencións artigo 20.4 e 20.8.b).

DÉCIMO SEXTO.- NATUREZA XURÍDICA, RÉXIME XURÍDICO E XURISDICIÓN COMPETENTE
Este convenio ten natureza administrativa e atópase excluído do ámbito do texto refundido da
Lei de Contratos do Sector Público, en virtude dos establecido no artigo 6 do devandito texto legal.
Seralle de aplicación o réxime determinado pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia; o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro que a desenvolve; o Decreto 193/2011, de 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas; os preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e do Real decreto
887/2006 que a desenvolve; a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno; a
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas; a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, e polas demais
normas de dereito administrativo aplicables e, no seu defecto, polas normas de dereito privado.
Dada a natureza administrativa do presente Convenio, as cuestións litixiosas que puidesen suscitarse na súa execución, liquidaranse ante a orde xurisdicional contenciosa administrativo.
E, en proba da súa conformidade, asinan o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo
no lugar e data que se indican.

5(1116).APROBACIÓN DAS MEMORIAS DESCRITIVAS PARA SOLICITUDE
SUBVENCIÓN PROGRAMA DE PROXECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCAIS QUE FAVOREZAN O PASO A UNHA ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO NO
MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECEMENTO SOSTIBLE
2014-2020. EXPTE. 51853/444.
Visto o informe de fiscalización do 22/12/2020, dáse conta do informe-proposta do
17/12/2020, asinado pola enxeñeira industrial, o xefe do Servizo Administrativo e
Control Orzamentario, o xefe da Área de Inversións (responsable do contrato), o
xefe dos Servizos Xurídicos de Servizos Xerasi e o concelleiro-delegado de Área,
que di o seguinte:
I.- Antecedentes:
A Convocatoria de Axudas a Entidades Locais para proxectos únicos de entidades locais
que favorezan a transición cara a unha economía baixa en carbono no marco do programa
operativo Feder para un crecemento sostible 2014-2020 remata o seu período de solicitude
o 31/12/2020.
A citada convocatoria se atopa regulada no marco de:
 Real decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan a transición cara
a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER para un
crecemento sostible 2014-2020
 Real decreto 1516/2018, do 28 de decembro, polo que se modifica o Real decreto
616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a
proxectos singulares de entidades locais que favorezan a transición cara a un econo-
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mía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER para un crecemento
sostible 2014-2020, ampliando o seu orzamento e vixencia
Real decreto 316/2019, do 26 de abril, polo que se modifica o Real decreto
616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a
proxectos singulares de entidades locais que favorezan a transición cara a un economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER para un crecemento
sostible 2014-2020

O obxectivo destas axudas é fomentar e promover a realización de accións por parte de
concellos que reduzan as emisións de dióxido de carbono a través de a execución de proxectos únicos de aforro e eficiencia enerxética, mobilidade urbana sostible e uso de enerxías
renovables, de acordo co establecido no Programa operativo FEDER para un crecemento
sostible 2014-2020. "
Os efectos regulados por esta convocatoria, poden ter a condición de entidades beneficiarias, entidades locais de acordo co establecido no artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.
As accións poderán ser realizadas polas entidades beneficiarias de acordo con calquera das
modalidades contractuais a que se refire a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do
sector público, pola que se transpoñen as directivas ao ordenamento xurídico español. do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23 / UE e 2014/24 / UE, do 26 de febreiro de 2014.
No caso de que o proxecto se execute a través de empresas de servizos enerxéticos ou
concesionarios de obras e / ou servizos, Os pagamentos realizados pola entidade beneficiaria á empresa que realice as accións serán obxecto de axuda como pagamento polo investimento subvencionable realizado e non polos futuros servizos que se prestarán, debido aos
contratos (xa sexan obra e / ou servizo, concesión de obras públicas) que se formalizarán
entre a empresa que executa a acción e a entidade local beneficiaria, prever a reversión de
todas as instalacións e infraestruturas que se executarán á entidade local beneficiaria, nun
período de tempo que que non supere o 30 de setembro de 2023 ".
A medida 6 deste convocatoria refírese a “renovación de instalacións de iluminación, iluminación e sinalización exterior”, sendo a súa finalidade principal a de reformar as instalacións
municipais de iluminación exterior existentes co fin de reducir o seu consumo final de enerxía e as emisións de CO2 e outros contaminantes atmosféricos, mellorando a súa eficiencia
enerxética.
Comprometerse coa renovación destas instalacións ten un interese indubidable debido ao
seu potencial para aforrar e mellorar a súa eficiencia enerxética e reducir as emisións de
dióxido de carbono, permitindo obter beneficios enerxéticos e económicos para as entidades
locais.
A medida busca a renovación total ou parcial das instalacións de iluminación exterior existentes nos concellos baixo criterios de aforro e eficiencia enerxética o que lle permitirá reducir significativamente o consumo de electricidade.
As axudas previstas nesta convocatoria financiaranse con cargo aos fondos Feder incluídos
no Eixo 4 da Economía Baixa en Carbono do Programa Operativo Multirrexional de Crecemento Sostible (POCS) para o período 2014-2020, de acordo coas taxas de cofinanciamen-

to aplicables para cada comunidade autónoma, sendo o porcentaxes de cofinanciamento
dos fondos FEDER 2014-2020 para Galicia dun 80%
A entidade beneficiaria deberá dispor dun orzamento propio para emprender a acción, tendo
en conta os procedementos e límites previstos na normativa vixente en materia de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, xa que o importe correspondente ao cofinanciamento FEDER será recibido polo beneficiario unha vez concluír e certificar a acción
segundo o procedemento establecido no Regulamento 1303/2013 da UE. A convocatoria
prevé a posibilidade de adiantos en función da dispoñibilidade orzamentaria e de acordo
coas condicións establecidas na disposición final segunda.
II.- Proxectos a presentar:
O Concello de Vigo conta cunha rede de alumeado publico viario composto de forma xeral
por mais de 48.000 puntos de luz e uns 737 cadros de mando e regulación. O estado xeral
destas instalacións e bo, non obstante e obvio que no marco da convocatoria de axudas desenvolta polo IDAE con fondos FEDER, conformase unha oportunidade de mellorar esta infraestrutura a través da substitución das luminarias por elementos de mais eficiencia lumínica, así como aplicar sistemas de novas tecnoloxías en telexestión para os cadros de mando
co obxecto de mellora a eficiencia enerxética das instalacións ao tempo de mellorar a seguridade.
As actuacións propostas están dirixidas á mellora das instalacións de iluminación pública,
principalmente no que se refire á eficiencia enerxética dos equipos de iluminación e á mellora das condicións de cumprimento da normativa.
Entre as medidas a levar a cabo, debese destacar a substitución das lámpadas que conformas os elementos de iluminación viaria por luminarias de tecnoloxía LED. Esta actuación favorecerá acadar un aforro estimado que pode acadar valores en torno o 70 % do consumo
de enerxía eléctrica, principalmente causada pola redución de potencia das lámpadas LED,
en comparación coa descarga actual ou as lámpadas incandescentes, ademais dunha mellor xestión do fluxo de luz a través de ópticas que dirixen a luz cara a onde é necesario, evitando tamén a contaminación lumínica. como luz molesta e intrusiva.
Tamén se actuará sobre paneis, reguladores e liñas para mellorar o estado operativo que
contribuirá a unha redución do consumo.
Estas medidas implicarán melloras nas instalacións respecto ao cumprimento de normativas
como o Regulamento electrotécnico de baixa tensión (RD842 / 2002 do 2 de agosto) ou o
Regulamento de eficiencia enerxética (RD1890 / 2008 do 14 de novembro), o que suporá
melloras en termos de á seguridade da instalación, así como melloras na calidade do servizo e na implementación de medidas para regular os niveis de iluminación.

•
•

As instalacións renovadas cumprirán os preceptos establecidos no Regulamento de
eficiencia enerxética en instalacións de iluminación exterior (aprobado polo Real decreto 1890/2008, do 14 de novembro) e no Regulamento electrotécnico para baixa
tensión (aprobado polo Real decreto 842/2002, 2 de agosto).
A instalación renovada terá unha cualificación enerxética A ou B e cumprirá os requisitos de iluminación, calidade e confort visual regulados
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•

A reforma das instalacións de iluminación exterior con tecnoloxía LED ten en conta o
establecido no documento "Requisitos técnicos para as luminarias con tecnoloxía
LED para iluminación exterior" elaborado polo IDAE e o Comité Español de Iluminación (CEI) e publicado na web do IDAE.

a.- Ámbito de actuación do PLAN DE EFECIENCIA ENERXETICA ALUMEADO VIARIO:
O proxecto a presentar se conforma de 4 zonas de acordo cas seguintes peculiaridades:
1. Obxectivo. A finalidade da actuación é reformar as instalacións de iluminación municipal e
iluminación exterior existentes co fin de reducir o seu consumo final de enerxía e as emisións de CO2 e outros contaminantes atmosféricos, mellorando a súa eficiencia enerxética.
2. Descrición. As instalacións de iluminación exterior teñen un alto potencial para aforrar
enerxía grazas á renovación das súas luminarias, lámpadas e equipos de atenuación, accións que se incrementaron nos últimos anos con novos avances tecnolóxicos que facilitan a
obtención deste alto aforro.
Emprender a renovación destas instalacións ten un interese indubidable debido ao seu potencial para aforrar e mellorar a súa eficiencia enerxética e reducir as emisións de dióxido de
carbono, o que lles permite obter notables beneficios enerxéticos e económicos para as entidades locais e o propio país.
A medida persegue a renovación das instalacións de iluminación exterior existentes na zona
urbana de Vigo baixo criterios de aforro e eficiencia enerxética, o que permitirá unha redución significativa do consumo eléctrico substituíndo os equipos actuais por luminarias de
maior rendemento e coa instalación de equipos electrónicos de regulación e control, que
permitirán, entre outras accións; reducir o consumo eléctrico da instalación reformada e regular os niveis de iluminación segundo as diferentes horas nocturnas e tipos de estradas,
axustándose ás necesidades dos cidadáns.
O proxecto inclúe o desenvolvemento das ferramentas tecnolóxicas necesarias para a conectividade dos sistemas de xestión remota que permitan a monitorización en tempo real e
as ferramentas de xestión vertical da iluminación que permitan a súa inclusión na NOVA
PLATAFORMA INTEGRAL INTEGRAL DE XESTIÓN INTELIXENTE DE SERVIZOS CIUDAD
do Concello de Vigo.
FASES DO PROXECTO:

Fase I: (ver zona do mapa)

•

Alcance do investimento: 2,5 millóns de euros e financiado con recursos procedentes
da incorporación de remanentes.

•
•
•

Renovación de + - 4.000 puntos de luz á tecnoloxía LED
Renovación de + - 75 cadros de control
Diminución do consumo: 70%

Fase II: (ver zona do mapa).

•
•
•
•

Alcance do investimento: 2,7 millóns de euros.
Renovación de + - 4.400 puntos de luz á tecnoloxía LED
Renovación de + - 73 cadros de control
Diminución do consumo: 70%

Fase III: (ver zona do mapa).

•
•
•
•

Alcance do investimento: 2,4 millóns de euros.
Renovación de + - 4.300 puntos de luz á tecnoloxía LED
Renovación de + - 55 cadros de control
Diminución do consumo: 70%

Fase IV: (ver zona do mapa).

•
•
•
•

Alcance do investimento: 1,8 millóns de euros
Renovación de + - 2.700 puntos de luz á tecnoloxía LED
Renovación de + - 60 cadros de control
Diminución do consumo: 70%

CRONOGRAMA DE EXECUCIÓN:
FASE
FASE I
FASE II
FASE III
FASEIV
Zona
ZONA I
ZONA II
ZONA III
ZONA IV
TOTAIS

2020

Nº de luminarias
4.342
4.390
4.057
2.791
15.580

2021

2022

Cadros de mando
70
71
50
57
248

2023

Importe proxecto
2.551.000,00 €
2.753.815,63 €
2.487.157,32 €
1.753.027,40 €
9.545.000,35 €

Cada unha das zoas conta cunha memoria descritiva que se anexa a este informe.
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INDICADORES DE PRODUTIVIDADE APLICABLES INCLUÍDOS NO EIXE DE ECONOMÍA
DE BAIXA CARBONO DO POCS

ZONA I:
•

A nova instalación terá un aforro en comparación coa actual de 1.738.998,37 kWh ao
ano, pasando dos 2.293.017.846 kWh actuais aos 554.019,48 kWh previstos

•

Isto suporá unha redución das emisións de CO2 de 906.018,15 kg / ano á atmosfera
e unha redución da demanda de enerxía primaria de 3.712.761,51 kWh / ano.

ZONA II:
•

A nova instalación terá un aforro en comparación coa actual de 2.051.987,29 kWh ao
ano, pasando dos 2.654.749.398 kWh actuais aos 554.019,48 kWh previstos.

•

Isto significará unha redución das emisións de CO2 de 1.069.085,38 kg / ano á atmosfera e unha redución da demanda de enerxía primaria de 4.380.992,86 kWh /
ano.

ZONA III:
•

A nova instalación terá un aforro en comparación coa actual de 1.473.213,04 kWh ao
ano, pasando dos 1.989.288,882 kWh actuais aos 516.075,84 kWh previstos.

•

Isto significará unha redución das emisións de CO2 á atmosfera de 767.543,99 kg /
ano e unha redución da demanda de enerxía primaria de 3.145.309,84 kWh / ano.

ZONA IV:
•

A nova instalación terá un aforro en comparación coa actual de 1.500.760,62 kWh ao
ano, pasando dos 1.925.757,834 kWh actuais aos 424.997,21 kWh previstos.

•

Isto suporá unha redución das emisións de CO2 de 781.896,29 kg / ano á atmosfera
e unha redución da demanda de enerxía primaria de 3.204.123,93 kWh / ano.

b.- Resumen orzamentario dos proxectos e económicas para o Concello de Vigo:
Zona
Solicitude de financiaTaxa cofinanciaAxuda solicitada
ción
ción
ZONA I
2.551.122,63 €
80,00 %
2.040.898,10 €
ZONA II
2.753.815,63 €
80,00 %
2.203.052,50 €
ZONA III
2.487.157,32 €
80,00 %
1.989.725,86 €
ZONA IV
1.753.027,40 €
80,00 %
1.402.421,92 €
TOTAIS
9.545.122,98 €
80,00 %
7.636.098,38 €

b.- PROXECTO DE REFORMA DA INSTALACIÓN DE ALUMEADO PUBLICO NO PARQUE DE CASTRELOS EN VIGO.
A actuación desenvólvese no Parque Municipal de Castrelos e consiste nas obras a executar que se enumeran a continuación:
Cambio de luminarias e columnas nas seguintes zonas:


Zona de Parque Infantil: Instalación de 1 columna de 12 metros de altura con coroa
fixa onde se instalarán 8 proxectores.
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Zona de Circuíto Running: Instalación de columnas de 5 metros de altura con luminaria LED tipo farol.



Chaira Zona de Circuíto Running: Proxectores LED montados sobre novas columnas
de 12 metros de altura.



Zona Entrada Parque: Instalación de columnas de 5 metros de altura con luminaria
LED tipo farol.



Zona Deportiva: Proxectores LED montados sobre novas columnas de 12 metros de
altura.

Cambio de luminarias nas seguintes zonas:


Pistas deportivas: onde se aproveitan as columnas existentes e colócanse novos
proxectores de LED.



Rúa Angel Ilarri: onde se aproveitan as columnas e modifícanse as luminarias para
incluír un bloque óptico LED.



Ponte sobre o río: onde se se aproveitan as columnas e modifícanse as luminarias
para incluír un bloque óptico LED.



Porta de entrada: onde se se aproveitan os brazos e modifícanse as luminarias para
incluír un bloque óptico LED.

A instalación de dous novos cadros de mando que substitúen aos anteriores situados na
Rúa Angel Ilarri e o outro no interior do Parque (Castrelos nº55).
A realización de novas canalizacións e cableado desde os novos cadros ata todas as luminarias a instalar.
Demolición de antigas luminarias, arquetas e demais elementos da instalación existente, así
como outras actuacións complementarias.
A potencia total esperada é de 8.887,70 W + 4.771,90 W = 13.659,6 W e actualmente existe
unha potencia instalada de 30.460 W.
Con esta proposta de reforma conséguese unha cualificación enerxética A en todas as estradas e un aforro de enerxía instalado de aproximadamente o 55%. Ademais, todas as luminarias instaladas serán regulables, polo que o aforro de enerxía será maior.
O proxecto “REFORMA DA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA NO PARQUE DE
CASTRELOS DE VIGO” redactado polo Enxeñeiro Técnico Industrial, Ramón Docampo
Alonso, cun orzamento base de licitación máis IVE de SEISCENTOS VINTE E DOUS MIL
SEISCENTOS OITENTA EUROS CON SETENTA E TRES CÉNTIMOS (622.680,73 EU-

ROS) e asinado dixitalmente en abril de 2020, foi aprobado pola Xunta de Goberno Local na
sesión ordinaria do 14 de maio de 2020.
Proxecto
REFORMA
CASTRELOS

ILUMINACIÓN

Solicitude de financiación
622.680,73 €

Taxa cofinanciación
80,00 %

Axuda solicitada
498.144,58 €

III.- Proposta:
A vista do ámbito da convocatoria, así como da previsión do Concello de Vigo de iniciar as
actuacións necesarias para a mellora da eficiencia enerxética dos proxectos mencionados a
través da dotación de crédito prevista na modificación orzamentaria de crédito extraordinario
63/2020, correspondente ao expediente en tramite de aprobación definitiva, o cal inclúe as
seguintes proxectos:


1650.619.00.61 cun crédito de 2.551.133,15 € , correspondente a fase da ZONA I do
proxecto do PLAN DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DO CONCELLO DE VIGO no alumeado viario.



1650.619.00.60 cun crédito de 622.680,74 €, correspondente o proxecto ILUMINACIÓN PARQUE CASTRELOS.

Procede propoñer a Xunta de Goberno Local a aprobación das solicitudes de SUBVENCIÓN
DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓN A PROYECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN O PASO A UNAHA ECONOMIA BAIXA EN CARBONO NO
MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECEMENTO SOSTIBLE 2017/2020,
desenvolto polo “IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía” como entidade pública empresarial adscrita ao Ministerio para a Transición Ecolóxica a través da Secretaría de Estado de Enerxía.
O compromiso dende o punto de vista orzamentario do Concello de Vigo no caso de ser
aprobada solicitude de subvención, centrase na obriga de que o Concello de Vigo como entidade beneficiaria deberá dispor dun orzamento propio para emprender a acción, tendo en
conta os procedementos e límites previstos na normativa vixente en materia de estabilidade
orzamentaria e sustentabilidade financeira, xa que o importe correspondente ao cofinanciamento FEDER será recibido polo beneficiario unha vez concluír e certificar a acción segundo
o procedemento establecido no Regulamento 1303/2013 da UE.
En base o exposto o Concello de Vigo debe asumir o compromiso de que no caso de ser
aprobada a solicitude e determinado o alcance do proxecto e a cuantificación da axuda outorgada, o Concello de Vigo procederá a habilitar no seu orzamento os créditos necesarios
para a licitación, adxudicación e execución dos correspondentes expedientes de licitación de
acordo con calquera das modalidades contractuais a que se refire a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.
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En base a todo o exposto no presente informe, así como nas memorias especificas desenvoltas para a determinación do alcance das catro fases previstas para o desenvolvemento
do PLAN DE EFICIENCIA ENERXETICA do Concello de Vigo para a rede do alumeado
público, co obxectivo de presentar o citado proxecto das catro fases a Convocatoria de Axudas a Entidades Locais para proxectos que favorezan a transición cara a unha economía
baixa en carbono no marco do programa operativo Feder para un crecemento sostible 20142020, convocadas polo IDAE, e previo informe da intervención xeral, proponse á Xunta de
Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro: Aprobar as memorias técnicas para o desenvolvemento do PLAN DE EFICIENCIA
ENERXÉTICA para o alumeado público nos seguintes ámbitos de actuación que se achegan
con este expediente e correspóndense co seguinte alcance :
a.- PLAN DE EFEICIENCIA ENERXETICA ALUMEADO VIARIO:
Zona
ZONA I
ZONA II
ZONA III
ZONA IV
TOTAIS

Nº de luminarias
4.342
4.390
4.057
2.791
15.580

Cadros de mando
70
71
50
57
248

Importe proxecto
2.551.122,63 €
2.753.815,63 €
2.487.157,32 €
1.753.027,40 €
9.545.122,98 €

b.- PROXECTO DE REFORMA DA INSTALACIÓN DE ALUMEADO PUBLICO NO PARQUE DE CASTRELOS EN VIGO, cun orzamento de 622.680,73 EUROS.
Segundo: Aprobar a presentación das memorias técnicas dos proxectos “PLAN DE EFEICIENCIA ENERXETICA ALUMEADO VIARIO” e “PROXECTO DE REFORMA DA INSTALACIÓN DE ALUMEADO PUBLICO NO PARQUE DE CASTRELOS EN VIGO” a “Convocatoria
de Axudas a Entidades Locais para proxectos que favorezan a transición cara a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo Feder para un crecemento sostible 2014-2020, convocadas polo IDAE”.
Terceiro: Autorizar ao Concelleiro delegado da Area de Fomento a realizar en nome do
Concello de Vigo todos os tramites e xustificar a documentación necesaria no proceso de
tramitación das correspondentes solicitudes na sede electrónica do IDAE establecida ao
efecto
Cuarto: O Concello de Vigo no caso de ser resoltas as solicitudes favorablemente e aceptadas as mesmas para ser beneficiario da subvención, comprometese a habilitar nos seus orzamentos dentro das anualidades 2021, 2022 e 2023, os créditos necesarios para a licitación, adxudicación e execución dos correspondentes expedientes de licitación de acordo
con calquera das modalidades contractuais a que se refire a Lei 9/2017, do 8 de novembro,
de contratos do sector público.
O alcance máximo dos proxectos quedará determinado pola resolución favorable do IDAE
as solicitudes realizadas polo Concello de Vigo de acordo cos créditos solicitados que terán
os seguintes importes máximos:

a.- “PLAN DE EFEICIENCIA ENERXETICA ALUMEADO VIARIO”
Zona
ZONA I
ZONA II
ZONA III
ZONA IV
TOTAIS

Importe proxecto
2.551.122,63 €
2.753.815,63 €
2.487.157,32 €
1.753.027,40 €
9.545.122,98 €

b.- PROXECTO DE REFORMA DA INSTALACIÓN DE ALUMEADO PUBLICO NO PARQUE DE
CASTRELOS EN VIGO.
Proxecto
REFORMA ILUMINACIÓN CASTRELOS

Importe do proxecto
622.680,73 €

A dispoñibilidade dos créditos necesarios para a licitación, adxudicación e execución dos
proxectos mencionados quedarán supeditados as necesidades orzamentarias nas anualidades 2021, 2022 e 2023 que procedan de acordo cos correspondentes expedientes de licitación para garantir a súa execución e correcta xustificación ante o IDAE, nun período de tempo que que non supere o 30 de setembro de 2023.

ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
6(1117).RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE PROGRAMAS CABALGATA
DE REIS E ENTROIDO DOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
CON ENTIDADES PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DE INTERESE XERAL ORGANIZADAS POLO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 8615/335.
Visto o informe xurídico do 18/12/2020 e o informe de fiscalización do 22/12/2020,
dáse conta do informe-proposta de data 16/12/2020, asinado pola instructora do
expte. (Resolución do 17/11/2020) e polo concelleiro-delegado de Festas, que di o
seguinte:
A Lei 7/85, do 2 de abril, das bases de réxime local na redacción conferida pola Lei 27/2013
de 27 de decembro de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local establece
que o Municipio exercerá, en todo caso, as competencias nos termos da lexislación de
Estado e das Comunidades Autónomas e, entre outras materias a promoción da cultura e
ocupación do tempo libre.
No ámbito destas competencias o Concello de Vigo a través do Servizo de Festas ten
prevista a organizaicón da Cabalgata de Reis 2021, no que participan de forma habitual
empresas e entidades de Vigo.
Con data 16 de outubro de 2020 a Xunta de Goberno Local aprobou as “Bases reguladoras
e convocatoria de convenios de colaboración empresarial con entidades privadas para
actividades socioculturais e de interese xeral organizadas polo Concello de Vigo”.
Expediente: 7063/335
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Con data 4 de decembro de 2020 foi publicada no BOPPO (Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra) a convocatoria de convenios de colaboración empresarial con entidades
privadas para actividades socioculturais e de interese xeral organizadas polo Concello de
Vigo xunto cos anexos I e III, en concreto para os programas: Cabalgata de Reis 2021 e
Entroido 2021. Expediente 8615/335;
No prazo establecido na base quinta da convocatoria, presentáronse as entidades co tipo de
colaboración e valoración económica da achega en especie seguintes:
ENTIDADE

CIF

TIPO
COLABORACIÓN

VALORACIÓN
ECONÓMICA

GADISA RETAIL, SL

B15735590

ESPECIE CARROZA

4.000,00 €

ABANCA, SA

A70302039

ESPECIE CARROZA

18.000,00 €

ESPACIO 7, S.L.

B-27809805

ESPECIE- CARROZA 6.500,00 €

VITRASA DE TRANSPORTES,
S.L.

B-36693778

AUTOBÚS

617,61 €

PESCANOVA

B- 94123916

AUTOBÚS

1.500,00 €

Con data 15 de decembro ás 10,30 horas tivo lugar no Servizo de Festas do Concello de
Vigo a Comisión de Avaliación para a resolución da convocatoria de convenios de
colaboración empresarial con entidades privadas para actividades socioculturais e de
interese xeral organizadas polo Concello de Vigo” composta por: O Concelleiro de
Participación Cidadá e Festas, D. Pablo L. Estévez Rodríguez en calidade de Presidente, a
instrutora do expediente Dna, Luz María González Domínguez como secretaria. (Achégase
o acta ao expediente).
Polo exposto, e previo o informe xurídico, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
Primeiro.- Admitir as solicitudes de participación na comitiva da Cabalgata de Reis 2021 de
acordo ao estabelecido na Acta de Avaliación asinada o de data 15 de decembro de 2020,
relativa a resolución da convocatoria de convenios de colaboración empresarial con
entidades privadas para actividades socioculturais e de interese xeral organizadas polo
Concello de Vigo”, seguintes:
ENTIDADE

CIF

TIPO COLABORACIÓN

GADISA RETAIL, SL

B15735590

ESPECIE - CARROZA

ABANCA, SA

A70302039

ESPECIE - CARROZA

ESPACIO 7, S.L.

B-27809805

ESPECIE- CARROZA

VITRASA DE TRANSPORTES, S.L.

B-36693778

ESPECIE - AUTOBÚS

PESCANOVA

B- 94123916

ESPECIE - AUTOBÚS

Segundo.- Comunicar a todas as empresas admitidas e recollidas no punto primeiro a
aceptación da súa participación na Cabalgata de Reis 2021 que terá lugar de forma extática
na Avenida de Castelao o día 5 de xaneiro entre as 12:00 horas e as 20:00 horas coa
temática “CIVILIZACIÓNS DO MUNDO NA HISTORIA”, así como ás condicións de
participación e seguridade de obrigado cumprimento.
Terceiro.- Requirir as empresas colaboradoras seleccionadas á formalización do convenio
de colaboración recollido no anexo II da bases reguladoras aprobadas pola Xunta de
Goberno Local o día 16 de outubro de 2020. Expediente: 7063/335
Cuarto.- Todas as empresas serán informadas sobre os temas relacionadoscoa
organización e seguridade con antelación suficiente, estando obrigadas ao cumprimento das
seguintes condicións mínimas:
a) As carrozas non poderán superar a altura máxima de 4 metros e unha
lonxitude de 10 metros (sen contar a cabeza ou vehículo tractor) e 2,50 metros de
ancho.
b) É de obrigado cumprimento a adaptación da temática proposta:
“CIVILIZACIÓNS DO MUNDO NA HISTORIA”
c) O soporte da carroza poderá ser gabarra ou plataforma. É obrigatorio por mor
da seguridade terán instalado un faldón ou sistema de protección no contorno da
carroza, que impida que o público poda introducirse debaixo da mesma.
d) O vehículo ou cabeza tratora da carroza deberá ter potencia suficiente para
remolcar a plataforma ou gabarra ata a zona da ubicación definitiva da Cabalgata
estática (avenida de Castelao).
e) A utilización de imaxes de personaxes de debuxos animados ou películas na
construción e deseño das carrozas terán que incluír a xestión do pagamento dos
dereitos de imaxe das mesmas, ou a autorización expresa para súa utilización.
f) Seguindo coa liña estética de anos anteriores, as carrozas municipais serán
realizadas con luces LED, polo que solicitámoslle que, na medida do posible, os
elementos que conforman as carrozas, estean fabricado con este tipo de
iluminación.
Quinto.- As empresas terán que cumprir co protocolo COVID incluido no Plan de
Autoproteción para a Cabalgata de Reis 2021.
Sexto.- Notificar ao interesado sinalando que contra a resolución que se adopte , e de
conformidade co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo, poderase interpoñer recurso de reposición perante o mesmo
órgano que a ditou no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da publicación, ou
ben, directamente recurso contencioso-administrativo perante os Xulgados do ContenciosoAdministrativo de Vigo no prazo de 2 meses, nos supostos, termos e condicións do disposto
nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición
Contencioso-Administrativa.
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Se se interpón o primeiro, non poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ata
que se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de
reposición interposto.

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

7(1118).PROPOSTA DE APROBACIÓN DE LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO ÓRGANO DE SELECCIÓN E LUGAR E DATA DO PROCESO SELECTIVO DE CONDUTOR BOMBEIRO- OEP ANOS 2017, 2018 E 2019 (1ª FASE). EXPTE. 36708/220.
Visto o informe de fiscalización do 21/12/2020, dáse conta do informe-proposta do
18/12/2020, asinado pola técnica de Admón. Xeral (instrución do 3/12/2020) e a concelleira-delegada de Organización Municipal, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
I.- Con data 28/12/2017, a Xunta de Goberno Local, adoptou o acordo de aprobación da
OEP 2017 -expte 29567/220- (publicacións oficiais no BOP de data 29/12/2017 e rectificacións no BOP 26/04/2018 e 14/08/2019 e DOGA 21/06/2018 e 12/09/2019).
Así mesmo, a Xunta de Goberno Local, en sesión do 23/11/2018, aprobou a OEP municipal
para o ano 2018 – expte 31180/220-, (publicacións oficiais no BOP do 26/11/2018 e no DOG
25/01/2019).
A OEP correspondente ao ano 2019 foi aprobada pola Xunta de Goberno Local, en sesión
de data 30/08/2019 – expte 33237/220 – (publicacións oficiais BOP 11/09/2019 e DOGA
25/09/2019).
II.- Considerando a urxencia existente na incorporación de efectivos procedentes da execución das OEP 2017, 2018 e 2019, pendentes de execución; por acordo da Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria, de data 12/03/2020, foron aprobadas as Bases Xerais e Específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura das prazas vacantes incluídas nas OEP dos anos 2017, 2018, e 2019 (1ª Fase da Convocatoria: Sarxento
extinción de incendios, Bombeiro, Condutor Bombeiro, Inspector policía local, Policía local)Expte: 34733-220- (BOP nº 128 de 07/07/2020, DOG nº 160 de 11/08/2020, BOE nº 247 de
16/09/2020).
III.- Por Resolución de 28/08/2020 (BOE nº 247, do mércores 16/09/2020) procedeuse á
convocatoria dos procesos selectivos para a provisión de entre outras, as prazas de:
•

Condutor-Bombeiro (catro prazas, pertencentes á escala de Administración Especial,
subescala de Servizos Especiais e clase de Servizo de Extinción de Incendios, mediante o sistema de concurso-oposición en queda libre.

IV.- Rematado o prazo de presentación de instancias -20 días naturais- , en data 15/12/2020
pola Concellería-delegada da Área de Empresa, Economía Seguridade e Organización municipal, ditouse Instrución para a designación dos membros integrantes dos órganos de selección.
V.- Consta informe de verificación técnica no que consta que está acreditado o cumprimento
dos requisitos legais de titulación esixida, especialidade técnica, profesionalidade e especialidade dos vogais do órgano de selección propostos/as.
VI.- Consta anexado ao expediente medidas do SPPRL de protección fronte ao COVID 19.
En consecuencia, procede elevar ao órgano competente proposta de aprobación dos referidos aspectos.
FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I.- O artigo 60 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, establece que:
“Os órganos de selección serán colexiados e deberán axustarse aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e tenderase, así mesmo, á paridade entre muller e home.
O persoal de elección ou designación política, os funcionarios interinos e o persoal eventual
non poderán formar parte dos órganos de selección.
A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en representación ou por conta de ninguén”.
Así mesmo, o artigo 59 da Lei 2/2015 de 29 de abril, do emprego público de Galicia dispón
que:
“1. Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse aos
principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros e mais de paridade entre
mulleres e homes no conxunto das convocatorias da oferta de emprego público respectiva.
2. En ningún caso poden formar parte dos órganos de selección:
a) O persoal de elección ou de designación política.
b) O persoal funcionario interino ou laboral temporal.
c) O persoal eventual.
d) As persoas que nos cinco anos anteriores á publicación da convocatoria tivesen realizado
tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas ou tivesen colaborado durante ese
período con centros de preparación de opositores.
3. A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual e non se poderá
exercer esta en representación ou por conta de ninguén.
4. Os membros dos órganos de selección deben pertencer a un corpo, escala ou categoría
profesional para o ingreso no cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior ao esixido para participar no proceso selectivo.
5. Os órganos de selección actúan con plena autonomía no exercicio da súa discrecionalidade técnica e os seus membros son persoalmente responsables da transparencia e obxectividade do procedemento, da confidencialidade das probas e do estrito cumprimento das bases da convocatoria e dos prazos establecidos para o desenvolvemento do proceso selectivo.
6. A composición e o réxime de funcionamento dos órganos de selección estableceranse regulamentariamente.
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7. As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei poden crear órganos especializados e permanentes para a organización dos procesos selectivos.”
II.- O réxime de funcionamento dos órganos de selección recóllese no artigo 61 do antedito
Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico de Empregado Público, así como o contido e desenvolvemento dos procesos selectivos, que os membros do citado órgano deberán respectar en todo caso, sen prexuízo daquelas instrucións concretas de funcionamento contidas
nas bases ou en circulares e instrucións que poidan acordarse polos órganos municipais
competentes ao efecto.
III.- Pola súa banda, a Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
modificada pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local, xa contemplaba no seu artigo 127.1, apartado h) que a composición dos tribunais de oposicións será predominantemente técnica, debendo posuír todos os seus
membros un nivel de titulación igual ou superior ao esixido para o ingreso nas prazas convocadas.
En consecuencia, visto o recollido na Base 6ª e 8ª das Bases Xerais reitoras dos procesos
selectivos derivados da Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019 en canto á competencia da Xunta de Goberno Local, e considerando igualmente o disposto no artigo 127 citado
anteriormente, proponse ao dito órgano a adopción do seguinte ACORDO:
“Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo convocado para a provisión das prazas de condutor bombeiro incluídas nas Ofertas de Emprego
público correspondentes aos anos 2017, 2018 e 2019, e en consecuencia declarar admitidos
á totalidade dos aspirantes presentados a excepción dos que expresamente se exclúen en
listado subseguinte, nos termos do informe de verificación que consta no expediente:
APELIDOS

NOME

DNI

OBSERVACIÓNS

ALVAREZ CASTRO

TEODORO

****8243**

EXCLUÍDO (4)

BALADRÓN PAZOS

JAVIER

****1563**

EXCLUÍDO (4)

BUENO GARCIA

DANIEL

****3774**

EXCLUÍDO (4)

CASTRO BARREIRO

ADRIAN

****4933**

EXCLUÍDO (4)

COMESAÑA ABALDE

IVAN

****2728**

EXCLUÍDO (2)(5)

DE LA FUENTE IGLESIAS

JUAN JOSE

****5454**

EXCLUÍDO (4)

DEL ESTAL FERNÁNDEZ

AITOR

****6912**

EXCLUÍDO (4)

DOMINGUES VASCONCELLOS

JOAO MANUEL

****8025**

EXCLUÍDO (1)(4)

ESCANEO MACIÑEIRAS

LUCAS

****9813**

EXCLUÍDO (5)

ESPANTOSO SEIJO

NOE SIMON

****6859**

EXCLUÍDO (4)

FANJUL BELLOSO

MARUSELA

****2677**

EXCLUÍDA (2)(4)(5)

FERNÁNDEZ GÓMEZ

MARCOS

****3172**

EXCLUÍDO (4)

FERNANDEZ LOPEZ

MARCOS

****4995**

EXCLUÍDO (4)

FERNÁNDEZ PALOMINO

ANTONIO

****5462**

EXCLUÍDO (4)

FERNÁNDEZ QUIROGA

JAVIER

****3684**

EXCLUÍDO (4)

FERRO LEA

DAVID

****5732**

EXCLUÍDO (4)

FIGUEIRIDO PEIXOTO

RUBEN

****8722**

EXCLUÍDO (2)(5)

GIRALDEZ OTERO

JOSE

****8211**

EXCLUÍDO (4)

GOMEZ NOVOA

RUBEN

****2547**

EXCLUÍDO (4)

GOMEZ SANCHEZ

IVAN

****5714**

EXCLUÍDO (4)

GONZALEZ PEREZ

ADRIAN

****4477**

EXCLUÍDO (4)

GONZÁLEZ VILA

DANIEL

****9754**

EXCLUÍDO (4)

GRAU PASTOR

PABLO

****7779**

EXCLUÍDO (4)

GUILLEN MIGUEZ

LARA

****4918**

EXCLUÍDA (4)

IGLESIAS GARCIA

IVAN

****1736**

EXCLUÍDO (4)

LAGO BARCIELA

MIGUEL

****4547**

EXCLUÍDO (3)(4)

LAMELA UBEIRA

LEANDRO

****9184**

EXCLUÍDO (2)(5)

MACEIRA ACUÑA

JUAN CARLOS

****0556**

EXCLUÍDO (4)

MENDAÑA LOPEZ

JOSE PABLO

****5984**

EXCLUÍDO (4)

MERCHÁN SÁNCHEZ

JORGE

****9108**

EXCLUÍDO (4)

MIGUEZ RODRIGUEZ

ISAAC

****0800**

EXCLUÍDO (2)(5)

NOYA PENA

GUSTAVO

****3380**

EXCLUÍDO (4)

PASTOR DURÁN

JORGE

****1704**

EXCLUÍDO (4)

PASTORIZA IGLESIAS

DANIEL

****1918**

EXCLUÍDO (4)

PAZ SOBREIRA

DIEGO

****8512**

EXCLUÍDO (6)

PEDREIRO CEBRAL

BRANDÁN

****1810**

EXCLUÍDO (1)

PERAL MARTÍN

LAURA

****5631**

EXCLUÍDA (4)

PEREZ COTA

DANIEL

****7570**

EXCLUÍDO (4)

PEREZ LORENZO

DANIEL

****4531**

EXCLUÍDO (1)

PÉREZ RODRÍGUEZ

CARLOS

****4566**

EXCLUÍDO (4)

PEREZ SANCHEZ

ROBERTO

****0485**

EXCLUÍDO (4)

POMEDA GIMENEZ

ADRIAN

****5937**

EXCLUÍDO (4)(1)

PRIETO FERNÁNDEZ

IVÁN

****1816**

EXCLUÍDO (4)

QUINTAS VILA

BORJA

****8786**

EXCLUÍDO (4)

RIVEIRO COSTAS

ALBERTO

****7929**

EXCLUÍDO (4)

RODRIGUEZ ALVAREZ

VICTOR

****4726**

EXCLUÍDO (4)

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

JOSE MANUEL

****7998**

EXCLUÍDO (4)

RODRÍGUEZ RIAL

BRAIS

****1830**

EXCLUÍDO (4)

SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ANXO

****0302**

EXCLUÍDO (4)
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SANTIAGO PAZÓ

DANIEL

****8921**

EXCLUÍDO (4)

SANTOMÉ RODRÍGUEZ

KEVIN

****5062**

EXCLUÍDO (4)

SOBRINO BARROS

SAMUEL

****0748**

EXCLUÍDO (4)

SUÁREZ DAPENA

DAVID

****9179**

EXCLUÍDO (4)

TAIBO CASTRO

MARIO

****4748**

EXCLUÍDO (2)(4)(6)

VELASCO FERREIROS

HECTOR

****6189**

EXCLUÍDO (4)

VILA PULIDO

ROI

****7393**

EXCLUÍDO (2)(4)(5)

CORRESPONDENCIAS DOS CÓDIGOS NUMÉRICOS

(1) Por non achegar copia simple do DNI, NIE ou pasaporte con plena vixencia ou autorizar
a súa consulta.
(2) Por non presentar a declaración xurada establecida nas bases reitoras.
(3) Por non manifestar estar en posesión da titulación requirida.
(4) Por non acreditar ou cando menos manifestar estar en posesión do permiso de conducir
solicitado nas bases específicas da convocatoria.
(5) Por non asinar a solicitude.
(6) Por non achegar o xustificante de pagamento da taxa correspondente.
Segundo.- De conformidade co previsto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das Administracións, os aspirantes excluídos dispoñen
de un prazo de emenda de deficiencias, achega de documentación e recusación dos membros dos órganos de selección de 10 días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia; emenda que deberá realizarse
inescusablemente mediante a presentación da documentación no Rexistro Xeral do Concello de Vigo ou nas demais formas que determina o artigo 16 da citada Lei, no modelo de solicitude que figura como anexo ao presente acordo, advertíndoselle que de non facelo serán
declarados definitivamente excluídos.
Unha vez resoltas as reclamacións, a relación definitiva de admitidos publicarase no Taboleiro de Editos da Casa do Concello e na páxina web do concello (www.vigo.org), sen necesidade de novo anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Terceiro.- Dar conformidade á proposta para a designación dos membros integrantes dos
órganos de selección, efectuada pola Concelleira-delegada da Área de Empresa, Economía,
Seguridade e Organización Municipal, contida en Instrución de data 15/12/2020, acordando
que os órganos de selección quedarán integrados polos seguintes membros:
Presidente.Titular: Manuel Monroy Castro, Enxeñeiro Técnico da Área de Seguridade no Concello de
Vigo.

Suplente:

Isabel Cabeza Pereiro, Técnica do Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Secretario/a.Titular: María Dolores Hernández Vidal, Xefa do Servizo de Fiscalización da Intervención
Xeral do Concello de Vigo.
Suplente: Secundino Otero Failde, Xefe do Servizo de Medio Ambiente.
Vogais.1º Titular: Vocal titular, Rafael Moledo Alonso, Suboficial de bombeiros do Concello de
Vigo.
Suplente:
Ángel Paz Bermúdez, sarxento de bombeiros del Concello de Santiago de
Compostela.
2º Titular: Francisco Javier Agulla Amorín, mecánico condutor do parque central del Concello de Vigo
Suplente: Manuel Rodríguez López, condutor-bombeiro do Concello de Vigo
3º Titular: Joaquín Fuentes Domínguez, Cabo del bombeiros do Concello no Vigo.
Suplente: Ignacio García Pontes, condutor-bombeiro do Concello de Vigo.
Cuarto.- Dispoñer que a data e lugar de celebración do primeiro exercicio do proceso selectivo será a seguinte:
. Día 28 de Xaneiro de 2021, ás 16:30 horas, no Pavillón municipal de Navia desta cidade.
Para o suposto de modificación dos lugares e datas de celebración das probas dos procesos
selectivos derivados das Ofertas de Emprego Público correspondentes aos anos 2017, 2018
e 2019, habilítase expresamente á Concelleira-delegada de da Área de Empresa, Economía, Seguridade e Organización Municipal, para dispoñer tales cambios por resolución da
mesma.
Quinto.- Informar aos/ás aspirantes que as probas efectuaranse en chamamento único,
quedando excluídos os/as aspirantes que non concorran. Deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do DNI ou documento equivalente acreditativo de identidade, e máscara, así como dos medios materiais adecuados e necesarios para a práctica
das probas, significando que tal comparecencia efectuarase en chamamento único.
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Os sucesivos anuncios publicaranse exclusivamente no Taboleiro de Editos da Casa do
Concello, nos lugares onde se celebren as probas e na páxina web do Concello de Vigo
(www.vigo.org ).”
Sexto.- Informar que en caso de que algún/ha participante pertenza ao grupo de poboación
vulnerable fronte á COVID-19 e necesite dalgunha adaptación indicada polo seu profesional
sanitario, o comunicará ao órgano convocante no prazo máximo de 10 días hábiles dende a
publicación da lista provisional de admitidos e excluídos, xustificando esta vulnerabilidade
adecuadamente mediante certificado médico (exención ao uso de máscara, necesidade de
utilizar máscara de protección tipo FFP2 ou FFP3.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes contado dende a publicación do mesmo, ou ben recurso contencioso-administrativo
no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da notificación do acto administrativo
que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos
8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
ANEXO
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VIGO
Apelidos e Nome:

DNI:

Domicilio:

Telefono:

Domicilio a efectos de notificación:

Telefono:

MANIFESTA:
Que tendo sido excluído dos procesos selectivos convocados para a provisión da praza de
pertencente as Ofertas Publicas de Emprego dos anos 2017, 2018 e 2019, polo motivo
(marcar) SOLICITA a súa admisión.
CORRESPONDENCIAS DOS CÓDIGOS NUMÉRICOS
(1) Por non achegar copia simple do DNI, NIE ou pasaporte con plena vixencia ou autorizar
a súa consulta.
(2) Por non presentar a declaración xurada establecida nas bases reitoras.
(3) Por non manifestar estar en posesión da titulación requirida.
(4) Por non acreditar ou cando menos manifestar estar en posesión do permiso de conducir
solicitado nas bases específicas da convocatoria.

(5) Por non asinar a solicitude.
(6) Por non achegar o xustificante de pagamento da taxa correspondente.

Vigo,

de

de 2020

O/A INTERESADO/A
(Apelidos e nome)

8(1120).APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE
POSTOS DE TRABALLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 12161/407.
Visto o informe xurídico do 10/12/2020 e o informe de fiscalización do 11/12/2020,
dáse conta do informe-proposta do 9/12/2020 asinado polo xefe dos Servizos
Centrais e conformado polo xerente da Xerencia Municipal de Urbanismo, que di o
seguinte:
1.- ANTECEDENTES.
Con data 16.10.2020 a Xunta de Goberno Local aprobou inicialmente a modificación da relación de postos de traballo (RPT) do Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo.
De conformidade co preceptuado polo artigo 202 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego
público de Galicia, con data 6.11.2019 publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (núm. 215) anuncio de exposición pública, durante o período de 20 días hábiles (ata o
04.12.2019), da citada relación de postos de traballo.
Durante o citado prazo presentáronse as seguintes alegacións:
1.- Doc. 200206416 (11.11.2020): José Ramón Otero Fernández.
2.- Doc. 200244899 (17.11.2020): Iván Alejandro Ramos Lamas.
3.- Doc. 200246045 (19.11.2020): María Elena Rodríguez Pequeño.
4.- Doc. 200246046 (19.11.2020): Sonia Pastor Diéguez.
5.- Doc. 200257443 (04.12.2020): David González Collazo.
2.- FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA.
Remitímonos neste punto ós fundamentos expostos coa proposta de aprobación inicial. No
presente momento procedimental, deberase ter en conta o preceptuado pola Lei 2/2015, do
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29 de abril, do emprego público de Galicia (DOG nº 82 de 04.05.2015 e BOE nº 123 de
23.05.2015), que no seu artigo 202.2 expresa:
“A relación de postos de traballo, previo cumprimento dos trámites preceptivos que correspondan, será aprobada inicialmente polo órgano da entidade local que resulte competente
segundo o establecido pola lexislación de réxime local e sometida a información pública por
un prazo non inferior a vinte días. Transcorrido dito prazo, a aprobación elevarase a definitiva se non se formularon reclamacións, suxestións ou alegacións. En caso contrario, a relación de postos de traballo deberá ser obxecto de aprobación definitiva, previa resolución das
reclamacións, suxestións ou alegacións presentadas”.
3.- INFORME ÁS ALEGACIÓNS PRESENTADAS.
3.1.- Documento 200206416: presentada por D. José Ramón Otero Fernández.
Solicita o alegante que ó posto de Xefe/a de Información Urbanística se lle corrixa o código
e a asignación económica do complemento específico. Non se trata dun erro material, aínda
que si dunha distorsión derivada da incorporación dos postos que provían da RPT do ente
matriz do Concello. Procede a equiparación ó complemento específico asignado ó resto das
xefaturas de oficina reservadas ó grupo-subgrupo C1: código 320, equivalente a 12.599,30
euros/ano, en lugar do código 312, equivalente a 11.732,00 euros/ano. Dita modificación faríase efectiva unha vez entre en vigor esta modificación da RPT e o Orzamento 2021, con
cargo ó seu fondo de adecuación (partida 1510.1210109), extremo proposto pola representación sindical que o solicitou de forma expresa (trámite 55 do presente expediente).
3.2.- Documento 200244899: alegación presentada por D. Iván Alejandro Ramos Lamas.
Advirte o alegante de dous erros cometidos na configuración do posto co código 421.07 de
“Técnico Superior de Urbanismo” adscrito ó servizo de Licenzas:
1º.- Se especifica en el apartado de subclase/clase (Sbe/Cl): “TM” de Técnico Medio, cando
debe figurar “TS” de Técnico Superior, como corresponde a un posto reservado ó grupo-subgrupo A1.
2º.- Na situación figura “P/V”, cando por ser un solo posto debe figurar “P” de adscrición provisional.
Procede a estimación da alegación e as correccións anteditas.
3.3.- Documentos 200246045 e 200246046: alegacións presentadas por Dª Elena Rodríguez Pequeño e Dª Sonia Pastor Diéguez, respectivamente.
Realízase a proposta de resolución conxunta por ter idéntico contido.

En relación coa petición da asignación do específico 320 (12.351,76 euros/ano), cun importe
superior en 826,00 euros/ano, respecto do actualmente asignado (318), debe expresarse en
función do alegado:
1º.- Que non se aprecia identidade entre a singularización dos postos de “Administrativa/o”
de Desenvolvemento Urbanístico e os de Rexistro, precisamente en aplicación dos parámetros establecidos pola normativa vixente en materia retributiva para a definición do complemento específico: dificultade técnica, dedicación, incompatibilidade, responsabilidade, perigosidade ou penosidade. Non existe identidade entre os citados postos nin na dificultade
técnica, nin na dedicación. A cualificación da documentación presentada polos solicitantes
de servizos urbanísticos, ademais dunha formación técnica específica no conxunto dos procedementos instruídos a petición dos interesados, require unha dedicación intensiva e unha
exposición permanente ó público; circunstancias que non se dan nos postos de Administrativa/o de Desenvolvemento urbanístico.
Nos postos de Rexistro, dita exposición permanente ó público (agora baixo o sistema de cita
previa) supón un risco engadido que afecta á perigosidade do posto e impide ou limita o teletraballo. Este compoñente non se da nos postos que ocupan as alegantes.
2º.- Que non cabe falar de desenvolvemento de funcións administrativas de tres “departamentos” (non están cualificados como tales) sen ter en conta o volume de traballo desenvolto en xeral e os citados factores configuradores do complemento específico asignado.
3º.- Que non cabe aplicación directa dunha sentenza dun Xulgado, recaída nun suposto determinado. Non cabe estender os seus efectos mais alá da “cosa xulgada”.
En consecuencia, en relación coa petición do específico anual 320, proponse a desestimación da reclamación presentada.
E como xa se dixo na anterior modificación da RPT, calquera estudo dirixido a establecer
modificacións nos complementos específicos asignados ó conxunto dos Administrativas/os
desta Xerencia Municipal de Urbanismo, deberá ter en conta a totalidade dos mesmos para
evitar agravios comparativos, ademais das limitacións orzamentarias.
3.4.- Documento 200257443: alegación presentada por D. David González Collazo.
O funcionario alegante “solicita o aumento do seu complemento específico pasando da codificación de 318 á codificación 320 con 12.351,76 euros anuais por posto, tal e como se realizou no seu día para a singularización do persoal administrativo de Rexistro da Xerencia de
Urbanismo”.
O funcionario alegante ocupa o posto, co código 408.02, de “Administrativa/o”, da Oficina de
Vivenda/Xestión do Solo/Rexistro de Solares. Desenvolve as funcións propias dun administrativo de Administración Xeral, que como expresa o artigo 169.1.c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, consisten en realizar “tarefas administrativas, normalmente de trámite e colaboración”.
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De forma específica, para este organismo, lémbranse ditas funcións, aprobadas nas correspondentes guías de funcións, por acordo da Xunta de Goberno Local de 27.05.2009 (expediente 3810/407):
•

Tramitación de expedientes e procesos administrativos, formulación de dilixencias,
actas, providencias, comparecencias e oficios de mero trámite, formulación de requirimentos, citacións, notificacións e comunicacións; extracto, cotexo e compulsa de
documentos e extensión das oportunas dilixencias e actos administrativos de análoga natureza.

•

Xestión dos procesos de traballo de carácter administrativo, económico e contable,
baixo a dirección dos respectivos superiores ou en base as directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.

•

Informe de expedientes administrativos cando pola súa natureza non estén atribuídos a un xefe de negociado ou a un técnico.

•

Efectuar as xestións necesarias para resolve-las cuestións que se presenten ou encarguen no seu ámbito competencial utilizando o medio procedente en cada caso
(documental, telefónico, electrónico, persoal).

•

Cooperar coa súa xefatura inmediata na supervisión e coordinación de traballos desenvoltos polo persoal subordinado, comunicándolle o relacionado co desempeño
cotidiano.

•

Atención telefónica ou presencial cando sexa requirida, de calquera asunto da súa
unidade.

•

Realizar o seguimento dos acordos ou instrucións de servizo dos órganos competentes para a consecución do seu axeitado cumprimento

•

Adoptar as medidas necesarias para garantir a súa produtividade, responsabilizándose da eficacia e eficiencia do seu traballo.

•

Vixiar polo cumprimento dos prazos legais aplicables a cada ún dos procedementos
administrativos dos expedientes que tramite.

•

Operacións, no se caso, de caixa e manexo de fondos.

•

Control de expedientes e procesos.

•

Redacción e transcrición de informes e propostas, actas, oficios, etc.

•

Recoller, rexistrar e distribuír a correspondencia e documentación de entrada no servizo, así como a de saída.

•

Colaboración na racionalización de estructuras e sistemas de traballo na formalización e simplificación de expedientes, procesos e impresos.

•

Manter a reciclaxe continua nos coñecementos e procedementos necesarios para realiza-las funcións do posto de maneira eficiente, dentro dos medios que a Administración dispoña.

•

Información, atención e despacho co público en relación coas materias competencia
do órgano de adscrición.

•

Utilización da aplicación informática correspondente a cada unidade, e máis especialmente os paquetes ofimáticos estándar (tratamento de textos, folla de cálculo,
base de datos, etc).

•

Efectuar propostas de mellora ós seus superiores en relación cos sistemas e procesos de traballo.

•

En xeral, calquera outra función de análoga natureza que lle sexa encomendada
polo seu superior xerárquico, en relación co servizo e coa súa categoría.

Todas as funcións desenvoltas polo alegante son propias dun administrativo. Poden exceder
as propias dun auxiliar administrativo, polo que no seu día se realizou unha comisión de servizos e despois se aprobou un complemento de produtividade.
Non cabe equiparar o complemento específico de este posto ós de administrativo de Rexistro, porque como xa se dixo na contestación á alegación anterior, non existe identidade nos
factores determinantes da cuantificación do citado complemento: dificultade técnica, dedicación e perigosidade, esencialmente.
A cualificación da documentación presentada polos solicitantes de servizos urbanísticos,
ademais dunha formación técnica específica no conxunto dos procedementos instruídos a
petición dos interesados, require unha dedicación intensiva e unha exposición permanente ó
público; circunstancias que non se dan neste posto.
Nos postos de Rexistro, dita exposición permanente ó público (agora baixo o sistema de cita
previa) supón un risco engadido que afecta á perigosidade do posto e impide ou limita o teletraballo. Este compoñente non se da no posto que ocupa o alegante.
En relación coa tramitación e formalización das cesións de solo “tramitadas polas técnicas
de administración xeral da Oficina de Vivenda e PMS ou, no seu caso, polas técnicas de
administración xeral de Licenzas”, debe manifestarse que debe quedar claro cal é a oficina
tramitadora das mesmas, por non parecer un cometido propio da Oficina de vivenda, xestión
do solo e rexistro de solares. Si esta encomenda tivo un carácter puntual cabería retribuílo
cun complemento de produtividade, sempre que se cumpran as condicións establecidas na
vixente normativa de aplicación.
4.- PROPOSTA.
Por todo o exposto, de conformidade co previsto polo artigo 202.2 da Lei 2/2015, do 29 de
abril, do emprego público de Galicia e coas facultades outorgadas polos vixentes Estatutos
desta Xerencia Municipal de Urbanismo (BOP de Pontevedra de 6.10.2010), proponse ó
Consello da Xerencia que eleve á Xunta de Goberno Local a seguinte proposta de acordo:
“PRIMEIRO.- Estimar as alegacións presentadas por D. José Ramón Otero Fernández e D.
Iván Alejandro Ramos Lamas, aprobando a modificación dos postos de “Xefe/a de Información Urbanística” (complemento específico co código 320 e 12.599,30 euros/ano) e de “Téc-
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nico Superior de Urbanismo de Licenzas” (subescala e clase “Técnico Superior” e situación
“P” de adscrición provisional).
SEGUNDO.- Desestimar as reclamacións presentadas por Dª Elena Rodríguez Pequeño, Dª
Sonia Pastor Diéguez e D. David González Collazo.
TERCEIRO.- Aprobar definitivamente a modificación da relación de postos de traballo (RPT)
do Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo, aprobada pola Xunta de Goberno Local na sesión de 16.01.2020 e publicada integramente no BOP de 31.01.2020, de conformidade co catálogo de postos que se achega. Deberá publicarse integramente, de novo,
no Boletín Oficial da Provincia”.

O Consello de Xerencia da Xerencia Municipal de Urbanismo, en sesión do
22/12/2020, acordou elevar o presente expediente á Xunta de Goberno Local para a
súa resolución.
ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás quince horas
e quince minutos. Como secretaria dou fe.
ME.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez

