ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 14 de SETEMBRO de 2021 (1075/1102)
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego (online)
Dª Elena Espinosa Mangana
D. Carlos López Font (online)
D. Abel Losada Álvarez
D. Jaime Aneiros Pereira (online)
Dª Yolanda Aguiar Castro (online)
Dª Patricia Rodríguez Calviño

NON ASISTEN:

D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
Dª Mª José Caride Estévez

Na Casa do Concello de Vigo, ás dez horas e cinco minutos do día catorce de
setembro de dous mil vinte e un, , en segunda convocatoria, 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 de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros
coa antelación legal precisa.
Está tamén presente por invitación, a secretaria de Admón. Municipal, Sra. Gallardo
Fariña.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(811).- PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A EXECUCIÓN DUN “PLAN DE
MELLORA DA MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE NA CIDADE DE VIGO
2021/2023, RECUPERACIÓN DO SISTEMA DUNAR NA PRAIA DE SAMIL E
MELLORA DA CUBRICIÓN DO PATIO NO COLEXIO CEIP JAVIER SENSAT”.
EXPTE. 954/441.
Visto o informe xurídico do 09/09/21 e informe de fiscalización do 10/09/21, dáse
conta do informe-proposta do 09/09/21, asinado pola técnico de Xestión, o xefe
Administrativo e de Control Orzamentario e polo concelleiro-delegado de Área, que
di o seguinte:
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ANTECEDENTES
Primeiro.- Por parte dos técnicos da Área de Fomento, en datas 9 e 23 de xullo de 2021,
elaboráronse diversas memorias técnicas valoradas de necesidades para o desenvolvemento das actuacións que comprenden a execución dun Plan de Mellora da mobilidade urbana
sostible na cidade de Vigo 2021-2023, a inclusión da primeira fase de recuperación do sistema dunar na praia de Samil e a mellora da cubrición do patio no CEIP Javier Sensat.
Segundo.- Con datas 27.07.2021 o Concelleiro-Delegado da Área de Fomento e Servizos,
resolveu a iniciación do expediente para a elaboración, solicitude e aprobación, de ser o
caso, por parte do Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra dun convenio
de colaboración para a execución dun PLAN DE MELLORA DA MOBILIDADE URBANA
SOSTIBLE NA CIDADE DE VIGO 2021/2023, RECUPERACIÓN DO SISTEMA DUNAR NA
PRAIA DE SAMIL e MELLORA DA CUBRICIÓN DO PATIO NO COLEXIO CEIP JAVIER
SENSAT.
Terceiro.- Con data 09.09.2021 o Xefe do Servizo de Vías, Obras e Infraestruturas, o Xefe
do Servizo Administrativo e Control Orzamentario e o Xefe da Área de Inversións, co conforme do Concelleiro delegado da Área redactan a Memoria Xustificativa do devandito convenio. Segundo a Memoria, os pactos que se incorporan ao Convenio estímanse conformes ao
interese público municipal. Ademais, se constata a suficiencia das achegas comprometidas
á finalidade do mesmo así como o cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria
e sustentabilidade financeira.
Cuarto.- O Xefe dos Servizos Xurídicos da Área de Servizos Xerais con data 09.09.2021
emite informe xurídico concluíndo que non existe inconveniente legal para que a Xunta de
Goberno Local aprobe o convenio entre o Concello e a Deputación para a execución dun
PLAN DE MELLORA DA MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE NA CIDADE DE VIGO
2021/2023, RECUPERACIÓN DO SISTEMA DUNAR NA PRAIA DE SAMIL E MELLORA DA
CUBRICIÓN DO PATIO NO COLEXIO CEIP JAVIER SENSAT.
FUNDAMENTOS
I.- Lexislación aplicable
 Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP).
 Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).
 Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.
 Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
 Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto
refundido das disposición legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).
 Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración
Local.
 Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia.
 Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.





Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.
Bases de execución do vixente orzamento do Concello de Vigo.

II.- Convenio
A celebración de convenios de colaboración entre entidades de dereito público, atópase
prevista nos artigos 47 e seguintes da Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público, así
como nos artigos 194 e 195 da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia
En canto ao seu contido e procedemento, axustado á lexislación de procedemento
administrativo e de subvencións, detállase no informe xurídico obrante no expediente.
O interese xeral e a conveniencia na concertación do convenio, recóllese na Memoria
xustificativa do convenio, documento obrigado segundo sinala o artigo 199 da Lei 5/1997, do
22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
O obxecto do convenio é establecer as pautas de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Deputación Provincial de Pontevedra para o cofinanciamento e a execución das obras
precisas para o desenvolvemento do PLAN DE MELLORA DA MOBILIDADE URBANA
SOSTIBLE NA CIDADE DE VIGO 2021/2023, RECUPERACIÓN DO SISTEMA DUNAR NA
PRAIA DE SAMIL e MELLORA DA CUBRICIÓN DO PATIO NO COLEXIO CEIP JAVIER
SENSAT.
En virtude do convenio, a Deputación Provincial se compromete a financiar a execución das
obras obxecto do convenio, asumindo as obrigas económicas correspondentes segundo os
compromisos adquiridos, e de conformidade co previsto no mesmo. A tal fin disporá dos
recursos indicados co carácter de achega completa para a execución das mesmas.
Asemade, prestará a colaboración necesaria e facilitará canta documentación lle sexa
requirida no exercicio das funcións de fiscalización e control do destino das axudas que lle
corresponden ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas.
O Concello de Vigo asume as seguintes obrigas fundamentais: financiar a execución das
obras obxecto deste convenio, asumindo as obrigas económicas correspondentes segundo
os compromisos adquiridos, e de conformidade co previsto no convenio; a tal fin dotará os
recursos necesarios, na aplicación correspondente, para o financiamento das actuacións
previstas na memoria e nos proxectos técnicos; licitar os proxectos que conforman as
actuacións obxecto do convenio; executar, controlar e recibir as obras consonte aos
correspondentes proxectos técnicos; contratar, de selo caso, as asistencias técnicas á
dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde; obter as correspondentes licenzas
e tramitar ante outros organismos as autorizacións pertinentes que fosen precisas; dar a
adecuada publicidade ao convenio, de tal xeito de que quede constancia de que as obras
obxecto do mesmo se levou a cabo en colaboración coa Deputación de Pontevedra; levar a
cabo o mantemento e conservación das infraestruturas obxecto deste convenio, tendo a
asunción da dita responsabilidade desde o día seguinte ao da formalización da acta de
recepción de obra coas obrigas establecidas na normativa patrimonial das administracións
públicas; destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o que foron concedidos;
comunicar á Deputación de forma inmediata, a obtención doutras subvencións ou axudas
para a mencionada finalidade procedentes de calquera administración pública ou ente
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privado nacional ou internacional, con expresión da súa contía; e, prestar a colaboración e
facilitar canta documentación lle sexa requirida no exercicio das funcións de fiscalización e
control do destino das axudas que lle corresponden á Intervención Provincial, ao Tribunal de
Contas e ao Consello de Contas.
III.- Procedemento e competencia
Consta no expediente de aprobación do convenio, os documentos necesarios para a súa
tramitación: Orde de inicio, Memoria do convenio e texto do mesmo e Informe xurídico.
No orzamento do ano 2021, aprobado polo Pleno Municipal figura crédito adecuado e
suficiente para a anualidade do ano 2021 nas seguintes aplicacións orzamentarias:
Aplicación

Concepto

2021

1532.619.00.32

HUMANIZACIÓN MARTINEZ GARRIDO FASE 4

550.000,00 €

1539.619.00.13

VIGO VERTICAL - CAMELIAS HISPANIDAD FASE ROMIL E HISPANIDAD

385.619,10 €

1539.619.00.11

VIGO VERTICAL - Travesia de Vigo – Aragón

284.391,00 €

1539.619.00.12

VIGO VERTICAL - J BENAVENTE -TORRECEDEIRA.
Fase Marques de Valterra Torrecedeira

-€

1721.609.00.10

RECUPERACIÓN DO SISTEMA DURNAR NA PRAIA
SAMIL T.M. VIGO. FASE I: ENTRE PUNTA SAMIL E
CAMALEÓN

-€

1532.619.00.08

HUMANIZACIÓN SAN ROQUE. FASE GREGORIO ESPINO - RUA RUISEÑOR

-€

1532.619.00.00

HUMANIZACIÓN AVDA CASTELAO. FASE ROTONDA
BARCO E DARIO DURAN

-€

1532.210.00.04

PLAN DE MELLORA DE FIRMES EN VIAS MUNICIPAIS

-€

3230.622.00.05

CUBRICIÓN DO PATIO CO CEIP JAVIER SENSANT

39.512,00 €

TOTAL 1.259.522,10 €
Antes da súa aprobación pola Xunta de Goberno, deberá emitir informe a Intervención Xeral
do Concello de Vigo.
De conformidade co artigo 127.1.g) LRBRL, corresponderá á Xunta de Goberno Local a
aprobación do convenio .
O artigo 8.1.b) da Lei 19/2013, de Transparencia obriga a dar publicidade do convenio que
se aprobe.

Á vista das anteriores circunstancias, e previo informe da Intervención Xeral, formúlase á
Xunta de Goberno Local, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a
seguinte
PROPOSTA
Primeiro.- Aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación
Provincial de Pontevedra para a execución dun PLAN DE MELLORA DA MOBILIDADE
URBANA SOSTIBLE NA CIDADE DE VIGO 2021/2023, RECUPERACIÓN DO SISTEMA
DUNAR NA PRAIA DE SAMIL E MELLORA DA CUBRICIÓN DO PATIO NO COLEXIO CEIP
JAVIER SENSAT, transcrito como Anexo.
Segundo.- Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra a aprobación e subscrición do
citado convenio que se anexa.
Terceiro.- Asumir as obrigas económicas do convenio nos termos do mesmo, QUINCE
MILLÓNS SETECENTOS NOVENTA E CINCO MIL DOUSCENTOS CATRO EUROS con
SETENTA E UN EUROS (15.795.204,71 euros), dos cales lle corresponden ao Concello de
Vigo CINCO MILLÓNS ONCE MIL CATROCENTOS CINCUENTA E DOUS EUROS con
VINTE TRES CÉNTIMOS (5.011.452,23 euros).
Para o seu financiamento, aplicaranse os créditos das seguintes aplicacións:
Aplicación

Concepto

2021

2022

1532.619.00.32

HUMANIZACIÓN MARTINEZ
GARRIDO FASE 4

550.000,00 €

-€

- € 550.000,00 €

1539.619.00.13

VIGO VERTICAL - CAMELIAS
HISPANIDAD FASE ROMIL E
HISPANIDAD

385.619,10 €

14380,90 €

- € 400.000,00 €

1539.619.00.11

VIGO VERTICAL - Travesia de
Vigo – Aragón

284.391,00 €

45.861,10 €

- € 330.252,10 €

1539.619.00.12

VIGO VERTICAL - J BENAVENTE -TORRECEDEIRA. Fase
Marques de Valterra Torrecedeira

-€

300.000,00 € 120.336,13 € 420.336,13 €

1721.609.00.10

RECUPERACIÓN DO SISTEMA
DURNAR NA PRAIA SAMIL T.M.
VIGO. FASE I: ENTRE PUNTA
SAMIL E CAMALEÓN

-€

600.000,00 € 826.728,11 €

1532.619.00.08

HUMANIZACIÓN SAN ROQUE.
FASE GREGORIO ESPINO RUA RUISEÑOR

-€

300.000,00 € 147.058,82 € 447.058,82 €

1532.619.00.00

HUMANIZACIÓN AVDA CASTELAO. FASE ROTONDA BARCO
E DARIO DURAN

-€

250.000,00 € 250.420,17 € 500.420,17 €

1532.210.00.04

PLAN DE MELLORA DE FIRMES EN VIAS MUNICIPAIS

-€

350.000,00 € 500.000,00 € 850.000,00 €

3230.622.00.05

CUBRICIÓN DO PATIO CO
CEIP JAVIER SENSANT

39.512,00 €

2023

47.144,90 €

Total

-€

1.426.728,11
€

86.656,90 €
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Aplicación

Concepto
TOTAL CONVENIO 21/23

2021

2022

2023

Total

1.259.522,10 € 1.907.386,90 € 1.844.543,23 5.011.452,23
€
€

Cuarto.- Comprometerse a dar cumprimento ás condicións do convenio nos termos do
mesmo.
Quinto.- Dar conta do presente acordo á Concellería de Xestión municipal ós efectos de
publicidade

ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
Anexo I
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A EXECUCIÓN DUN PLAN DE MELLORA DA MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE NA CIDADE DE VIGO 2021/2023, RECUPERACIÓN DO
SISTEMA DUNAR NA PRAIA DE SAMIL e MELLORA DA CUBRICIÓN DO PATIO NO CO LEXIO CEIP JAVIER SENSAT.

No Pazo Provincial,

de ____ de 2021

REUNIDOS
Dunha parte, Dª María del Carmen Silva Rego, quen actúa no nome e representación da
Deputación Provincial de Pontevedra, en virtude do seu cargo como Presidenta deste
organismo e en función das atribucións que lle confiren o artigo 34 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local, e o artigo 105 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de
administración local de Galicia.
Doutra, D. Abel Caballero Álvarez, quen actúa no nome e representación do Concello de
Vigo, en virtude da súa condición de Alcalde-Presidente da citada Corporación, segundo o
disposto no artigo 124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, no
artigo 61.1 da Lei 5/1997, de administración local de Galicia e no artigo 41.1 do Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.
Actúan D. Carlos Cuadrado Romay, en calidade de secretario xeral da Deputación de
Pontevedra, e Dª Susana Gallardo Fariña, en calidade de secretaria do Goberno Local do
Concello de Vigo, dando fe do acto que se celebra.
Ámbalas dúas partes actúan nas representacións expresadas e recoñécense
reciprocamente capacidade bastante para o outorgamento e formalización deste convenio,

con base nos principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben
presidir as actuacións das Administracións Públicas e, a estes efectos, de común acordo,
EXPOÑEN
I.- A Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo comparten como criterio que os
concellos, como administración democraticamente escollida, deben ser os axentes
protagonistas e os eidos administrativos aos que ten que corresponder a decisión, o deseño
e o impulso da acción local e do desenvolvemento das políticas locais; ao tempo que, as
deputacións, deben actuar como institucións que desenvolvan políticas, plans e actuacións
que faciliten que concellos e cidadáns poidan acadaren os mesmos dereitos e servizos.
II.- A Deputación Provincial de Pontevedra contempla nos orzamentos unha aplicación
orzamentaria, no capítulo de transferencias de capital créditos para o establecemento dos
correspondentes convenios de colaboración cos Concellos e concretamente co Concello de
Vigo para o desenvolvemento das actuacións obxecto deste expediente.
III.- O Concello de Vigo, continuando as amplas intervencións realizadas nos últimos anos
nas vías públicas, tanto na zona rural como no casco urbano, ven a consolidar un programa
de actuación para o desenvolvemento de proxectos para a mellora da mobilidade urbana
sostible. O conxunto de propostas que se propoñen dentro do obxecto deste convenio,
teñen un eixo estratéxico común: un compromiso por seguir convertendo esta cidade, tan
marcada polas súas condicións orográficas, nun lugar cómodo e accesible, en suprimir as
barreiras arquitectónicas nas vías e pavimentos públicos, mellorar a mobilidade peonil con
incorporación de elementos de transporte mecánico multimodal para favorecer os
desprazamentos urbanos, incrementar a eficiencia enerxética dos servizos públicos,
incrementar os espazos verdes nunha contorna marcadamente urbana e regular o viario
urbano para a potenciación da mobilidade peonil e así mesmo mellorar.
Dentro destas actuación proponse a inclusión da primeira fase da recuperación do
SISTEMA DUNAR NA PRAIA DE SAMIL, entre a punta de Samil e o espazo que ocupou o a
concesión administrativa do Camaleón.
Así mesmo proponse a continuidade das obras de mellora que en colaboración coa
Deputación esta a realizar o Concello de Vigo para a cubrición de patios de colexios
públicos, que supoñen unha aposta pola mellora das condicións de uso dos recintos
escolares
IV.- Que o artigo 25.2.d) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
atribúe ás Administracións Municipais a competencia en materia de infraestrutura viaria e
outros equipamentos da súa titularidade.
Por outra banda, o art. 36.1) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local encomenda ás deputacións o aseguramento da prestación integral e adecuada dos
servizos de competencia municipal; competencia en relación coa cal a Deputación
Provincial de Pontevedra ten previsto na súa planificación a mellora á transformación
sostible da infraestrutura viaria dos concellos da provincia.
V.- Que os convenios entre as Administracións Públicas constitúen o instrumento axeitado
para desenvolveren a súa cooperación en cuestións de interese común, tal como establecen
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os artigos 47 e seguintes da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector
público, o artigo 57 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os
artigos 198 e seguintes da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia, así
como co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións, e 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
VI.- Que, de acordo coas precedentes consideracións e en desenvolvemento da
colaboración entre ámbalas dúas administracións, que contemplan como un dos seus
obxectivos estratéxicos a consolidación dunha rede de infraestruturas integradoras,
accesibles e abertas para o desfrute dos veciños, o Concello de Vigo e a Deputación de
Pontevedra acordan aprobar o presente convenio de colaboración, que asinan agora os
aquí comparecentes, con arranxo aos seguintes:
PACTOS
PRIMEIRO.- OBXECTO DO CONVENIO
1- É obxecto deste convenio, establecer as pautas de colaboración entre o Concello de Vigo
e a Deputación Provincial de Pontevedra para desenvolver un PLAN DE MELLORA DA MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE NA CIDADE DE VIGO 2021/2023, RECUPERACIÓN DO
SISTEMA DUNAR NA PRAIA DE SAMIL e MELLORA DA CUBRICIÓN DO PATIO NO COLEXIO CEIP JAVIER SENSAT, de acordo coas actuacións que se propoñen na memoria que
se achega como anexo I.
2.- O investimentos vinculados ao presente convenio atópase definidos nas memoria
técnicas e económica asinadas polo enxeñeiro Xefe de Vías, Obras e Infraestruturas, e que
comprende as actuacións definidas no plan de acción denominado PLAN DE MELLORA DA
MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE NA CIDADE DE VIGO 2021/2023, RECUPERACIÓN
DO SISTEMA DUNAR NA PRAIA DE SAMIL e MELLORA DA CUBRICIÓN DO PATIO NO
COLEXIO CEIP JAVIER SENSAT, o cal presenta un alcance completo de actuacións en
diversas zoas da cidade de Vigo.
3.- Para o desenvolvemento do investimento proposto, e de acordo coas memorias técnicas
e económicas que se achegan como anexo a este convenio, establecese a seguinte a
estimación económica para a súa execución:

2021

2022

2023

Total

1.- HUMANIZACIÓN MARTINEZ GARRIDO FASE 4

1.265.055,00 €

- €

- €

1.265.055,00 €

2.- VIGO VERTICAL – JR Jimenez
FASE ROMIL E HISPANIDADE

1.329.316,58 €

14.380,90 €

- €

1.343.697,48 €

3.- VIGO VERTICAL - Travesía de
Vigo - Aragón

884.391,00 €

45.861,10 €

- €

930.252,10 €

- €

900.000,00 €

340.336,13 €

1.240.336,13 €

4.- VIGO VERTICAL - J BENAVENTE
-TORRECEDEIRA. Fase Marques de
Valterra Torrecedeira

5.- RECUPERACIÓN DO SISTEMA
DUNAR NA PRAIA SAMIL T.M. VIGO.
FASE I: ENTRE PUNTA SAMIL E CAMALEÓN

- €

2.130.000,00 €

2.426.728,11 €

6.- HUMANIZACIÓN SAN ROQUE.
FASE GREGORIO ESPINO - RUA
RUISEÑOR

- €

900.000,00 €

547.058,82 €

1.447.058,82 €

7.- HUMANIZACIÓN AVDA CASTELAO. FASE ROTONDA BARCO E DARIO DURAN

- €

700.000,00 €

850.420,17 €

1.550.420,17 €

8.- PLAN DE MELLORA DE FIRMES
EN VIAS MUNICIPAIS

100.000,00 € 1.200.000,00 €

9.- CUBRICIÓN DO PATIO CO CEIP
JAVIER SENSANT

219.512,00 €

2021
TOTAL DAS ACTUACIÓNS

1.800.000,00 €

142.144,90 €

2022

3.798.274,58 € 6.032.386,90 €

3.100.000,00 €

- €

2023

4.556.728,11 €

361.656,90 €

Total

5.964.543,23 € 15.795.204,71 €

Estas actuacións teñen a consideración de proxectos a executar e co obxectivo de optimizar
a execución económica do convenio, poderán ser ampliada a execución das actuacións
inicialmente contempladas no “plan de melloras de firmes”, a recuperación dunar na praia
de Samil e a mellora da cubrición do patio do colexio CEIP Javier Sensat, co obxecto de
operativizar a posibles baixas económicas que se produzan na execución, sempre que a
execución destas se atopen dentro dos importes máximos a aportar por cada
administración.
SEGUNDO.- IMPORTE E FINANCIAMENTO
O importe ao que se refire o presente convenio ascende á cantidade de “Quince millóns
setecentos noventa e cinco mil douscentos catro euros con setenta e un euros”
(15.795.204,71 euros), incluíndo os gastos da execución das obras, así como os gastos
asociados á obra en relación as asistencias técnicas sobre a coordinación de seguridade e
saúde, dirección da obra ou asistencia á dirección, e serán asumidas entre ambas
administración de acordo cos seguintes importes:
A Deputación Provincial de Pontevedra comprométese a achegar, para a execución dos
investimentos previstos no obxecto deste convenio, a contía de “Dez millóns setecentos
oitenta e tres mil setecentos cincuenta e dous euros con corenta e oito céntimos
(10.783.752,48 euros).
O financiamento comprometido pola Deputación Provincial de Pontevedra terá carácter de
achega definitiva á execución do convenio, consonte ao anexo económico deste convenioe
que se resume na táboa que se inxire a continuación:
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Exercicio 2021

Exercicio 2022

Exercicio 2023

Total

2.538.752,48 €

4.125.000,00 €

4.120.000,00 €

10.783.752,48 €

O pagamento do importe referido á anualidades 2021, 2022 e 2023 se realizará con cargo á
aplicación 942.9420.762.14 destinada ao financiamento dos convenios cos concellos de
Vigo e Pontevedra.
Non obstante, o pagamento quedará condicionado, en todo caso, ao crédito que para cada
exercicio autoricen os orzamentos xerais da Deputación Provincial de Pontevedra dos anos
2022 e 2023.
Pola súa banda, o Concello de Vigo obrígase a achegar ate un máximo de Cinco millóns
once mil catrocentos cincuenta e dous euros con vinte tres céntimos (5.011.452,23
euros), desagregados da forma seguinte:
Exercicio 2021

Exercicio 2022

Exercicio 2023

Total

1.259.522,10 €

1.907.386,90 €

1.844.543,23 €

5.011.452,23 €

A tal fin, e para garantir a estabilidade do financiamento do convenio, a achega do Concello
de Vigo será financiada con cargo os créditos das aplicacións:

Aplicación

Concepto

1532.619.00.32

HUMANIZACIÓN MARTINEZ GARRIDO FASE 4

550.000,00 €

-€

-€

550.000,00 €

VIGO VERTICAL - CAME1539.619.00.13 LIAS HISPANIDAD FASE
ROMIL E HISPANIDAD

385.619,10 €

14380,90 €

-€

400.000,00 €

VIGO VERTICAL - Travesia
de Vigo – Aragón

284.391,00 €

45.861,10 €

-€

330.252,10 €

VIGO VERTICAL - J BENAVENTE -TORRECEDEI1539.619.00.12
RA. Fase Marques de Valterra Torrecedeira

-€

300.000,00 €

120.336,13 €

420.336,13 €

RECUPERACIÓN DO SISTEMA DURNAR NA PRAIA
1721.609.00.10 SAMIL T.M. VIGO. FASE I:
ENTRE PUNTA SAMIL E
CAMALEÓN

-€

600.000,00 €

826.728,11 €

1.426.728,11
€

HUMANIZACIÓN SAN RO1532.619.00.08 QUE. FASE GREGORIO
ESPINO - RUA RUISEÑOR

-€

300.000,00 €

147.058,82 €

447.058,82 €

HUMANIZACIÓN AVDA
CASTELAO. FASE RO1532.619.00.00
TONDA BARCO E DARIO
DURAN

-€

250.000,00 €

250.420,17 €

500.420,17 €

1539.619.00.11

2021

2022

2023

Total

PLAN DE MELLORA DE
1532.210.00.04 FIRMES EN VIAS MUNICIPAIS

-€

350.000,00 €

500.000,00 €

850.000,00 €

CUBRICIÓN DO PATIO CO
CEIP JAVIER SENSANT

39.512,00 €

47.144,90 €

-€

86.656,90 €

1.907.386,90 1.844.543,23 €
€

5.011.452,23
€

3230.622.00.05

TOTAL CONVENIO 21/23

1.259.522,10 €

Non obstante, a execución e o pagamento quedará condicionado, en todo caso, á
aprobación dos orzamentos xerais do concello do ano 2022 e 2023 ou ás modificacións
orzamentarias que se aproben para garantir o cofinanciamento de cada un dos proxectos
que conforman o obxecto do contrato.
TERCEIRO.- EXECUCIÓN DO CONVENIO
1.- A execución das actuacións e dos contratos a que o presente convenio se refire e o seu
financiamento polas partes asinantes terá lugar durante os anos 2021, 2022 e 2023, de
acordo coas obrigas de financiamento indicadas no pacto segundo e descritas no anexo
económico deste convenio se corresponden cos seguintes compromisos globais de forma
anual:
Exercicio 2021

Exercicio 2022

Exercicio 2023

Total

Deputación de
Pontevedra

2.538.752,48 €

4.125.000,00 €

4.120.000,00 €

10.783.752,48 €

Concello de
Vigo

1.259.522,10 €

1.907.386,90 €

1.844.543,23 €

5.011.452,23 €

TOTAL
CONVENIO

3.798.274,58 €

6.032.386,90 €

5.964.543,23 €

15.795.204,71 €

Non obstante, o eventual reaxuste das anualidades da execución dos ditos contratos,
poderá dar lugar ao reaxuste das anualidades do presente convenio, a cuxo efecto o
Concello de Vigo, previa proposta da Comisión de Seguimento do convenio, dará audiencia
á Deputación Provincial no expediente que se inicie para o reaxuste das anualidades de
calquera dos ditos contratos e da resolución que se dite.
2.- A memorias técnicas e económicas (anexo I) que se achega ao presente convenio,
determinan o ámbito de actuación do convenio, podendo ser substituída algunha das
actuación cando concorran causas xustificadas, e así se propoña a través do acordo da
comisión de seguimento.
3.- O Concello de Vigo comprometese a comunicarlle a Deputación Provincial de
Pontevedra cada un dos proxectos de execución vinculados ao obxecto deste convenio,
para o cal lle remitirá copia completa do proxecto unha vez se atope aprobado pola Xunta
de Goberno Local.
4.- Licitados e formalizados os contratos das obras para a execución dos investimentos aos
que se refire o pacto primeiro, remitirase copia dos mesmos á Deputación Provincial e
comunicarase a esta, data e hora en que terá lugar a comprobación do replanteo, á que
asistirá, de consideralo procedente a Corporación provincial, un representante desta. A
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copia da acta que se levante será remitida á Deputación Provincial coa primeira certificación
de obra que expida o director da mesma.
5.- O Concello de Vigo comunicará á Deputación Provincial a data e hora en que terá lugar,
o acto de recepción de cada unha das obras obxecto do convenio, ao que asistirá, de
consideralo procedente a Corporación provincial, un representante ou facultativo desta. A
Administración municipal remitirá á provincial copia das acta dos actos de recepción e
certificación da resolución do órgano competente aprobatoria da recepción das obras
executadas e das certificacións finais das mesmas.
6.- Formalizado, de selo caso, o contrato, ou contratos, de servizos para a contratación de
asistencia técnica á dirección das obras e a Coordinación de seguridade e Saúde, remitirase
copia dos mesmos á Deputación Provincial así como dos abonos a conta que en execución
dos mesmos se poidan producir.
7.- A Deputación Provincial poderá inspeccionar a execución das obras obxecto do presente
convenio e as actuacións realizadas no marco do mesmo cando o teña por convinte, así
como formular as observacións que estime pertinentes, sen prexuízo de que corresponda
en exclusiva ao órgano de contratación e aos responsables dos respectivos contratos a
emisión das ordes e instrucións que procedan.
CUARTO.- XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO
O Concello de Vigo asume a licitación, dirección, execución e recepción das obras
contempladas na memoria técnica e no proxecto aprobado, e a súa xustificación perante a
Deputación de Pontevedra.
O pagamento da subvención farase pola Deputación mediante pagos anticipados:
-

Anualidade de 2021. Cando o Concello remita o acordo de adxudicación xuntamente
co contrato formalizado e acta de comprobación de replanteo se fose o caso de cada
contrato (obra, servizos complementarios, etc.) anticiparase o 50 por cento da
anualidade 2021 de cada contrato. Cando xa se teña xustificado mais do 40 por
cento aboarase o 50 por cento restante, completando así a anualidade 2021 do
contrato.

-

Anualidade de 2022. Cando se teña xustificado o 100 por cento da anualidade de
2021, anticiparase o 50 por cento da anualidade 2022 de cada contrato. Cando se
xustifique mais do 40 por cento aboarase o 50 por cento restante de dita anualidade

-

Cando se teña xustificado o 100 por cento da anualidade de 2022, anticiparase o 50
por cento da anualidade 2023 de cada contrato. Cando se xustifique mais do 40 por
cento aboarase o 50 por cento restante.

No caso de existir excesos de medición, aboaranse previa solicitude e acreditación dos
mesmos.
No caso de aprobarse modificados, de conformidade co disposto na base quinta, que
incrementen o prezo do/s contrato/s faranse os pagos adicionais que correspondan, previa
xustificación.

Os pagos anticipados teñen que ser solicitados polo Concello
Os pagos quedan condicionados a aprobación polo órgano competente da Deputación das
solicitudes de pago e xustificación, previos os controis favorables dos servizos
administrativos e técnicos da Deputación e á fiscalización de Intervención
A xustificación realizarase por investimento. En cada xustificación achegarase a documento
correspondente a todos os contratos referidos a cada un dos investimentos obxecto deste
Convenio.
O Concello de Vigo presentará a documentación xustificativa correspondente aos contratos
de cada un dos investimentos:


no momento inicial, para libramento do primeiro pago anticipado,



unha vez executada cada unha das anualidades dos investimentos nunha
porcentaxe mínima do 40% .



coa execución do 100% de cada anualidade.



á finalización do investimento,

de conformidade co seguinte:

a) Para o libramento do primeiro pago anticipado correspondente co 50 por cento da
primeira anualidade de cada contrato (obra e servicios complementarios) achegarase
a seguinte documentación:

a. Solicitude do pago anticipado
b. Nomeamento do Director de obra e coordinador de seguridade e saúde.

c. Contrato de adxudicación da obra e servizos (dirección de obra, asistencia
técnica á dirección e/ou coordinación de seguridade e saúde).
d. Acta de comprobación do replanteo.

2. Para o libramento do segundo pago anticipado de cada unha das anualidades:
a) Solicitude do pago anticipado
b) Conta xustificativa dos gastos, na que se determinará o custo ou gasto
executado por un importe mínimo do 40 por cento da anualidade de cada
contrato, detallando as certificacións e/ou facturas, o contratista, o NIF, o
número de factura, o concepto e importe.
c) Factura/s expedida/s polas empresas adxudicatarias dos traballos realizados.
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d) Certificación/s de obra executada.
e) Certificación ou acordo de aprobación/conformidade dos gastos (certificacións
ou facturas) polo órgano municipal.

f) Certificación de que os gastos cuxa xustificación se presenta xa foron
pagados.

g) Proba gráfica da difusión dada ao investimento que se financia coa axuda da
Deputación.
3. Para os investimentos plurianuais, o libramento do primeiro pago anticipado da
segunda e/ou terceira anualidade de cada contrato, condiciónase á previa
xustificación íntegra da anualidade anterior, presentando solicitude de pago
anticipado e conta xustificativa polo importe pendente de xustificar e demais
documentación requirida, segundo detalle do punto anterior.
A documentación xustificativa para o libramento dos segundos pagos anticipados
correspondentes á segunda ou terceira anualidade axustaranse ao disposto no punto
anterior.
4. Así mesmo, coa finalización de cada unha das obras, deberá ser aportada a seguinte
documentación:

a)

Conta xustificativa dos gastos pendentes de xustificación, na que se
determinará o custo ou gasto total executado de cada contrato, detallando as
certificacións e/ou facturas, o contratista, o NIF, o número de factura, o concepto
e o importe.

b)

Factura/s expedida/s polas empresas adxudicatarias dos traballos
realizados, posteriores ás incluídas en anteriores xustificacións.

c)

Certificación/s de obra executada, posteriores ás incluídas en anteriores
xustificacións.

d)

Certificación ou acordo de aprobación/conformidade
(certificacións ou facturas) polo órgano municipal.

dos

gastos

e)

Certificación de que os gastos cuxa xustificación se presenta xa foron
pagados.

f)

Acta de recepción, unha vez rematado o investimento.

g)
Declaración do conxunto de axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou
concedidas como as pendentes de resolución, para a actividade obxecto deste
convenio, das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos
seus organismos, entes ou sociedades.

h)
Calquera outra documentación esixible pola normativa vixente para a
correcta xustificación deste convenio ou que se considere necesaria para a
comprobación da correcta execución do obxecto do convenio.

As xustificacións (contas xustificativas, certificación/s de obra, facturas ou documentos
análogos acreditativos do gasto, e o resto da documentación xustificativa), serán verificadas
polos servizos administrativos e técnicos provinciais e fiscalizadas pola Intervención
provincial antes de ser aprobadas e pagadas.
Así mesmo, as actuacións realizadas estarán sometidas á comprobación explícita da
execución das obras por parte dos servizos técnicos da Deputación Provincial.
A comprobación material do investimento que se define no parágrafo anterior é un requisito
imprescindible do que debe quedar constancia no expediente xustificativo.

QUINTO.- MODIFICACIÓNS DOS PROXECTOS E ACTUACIÓN VINCULADAS AO
CONVENIO
As partes asinantes do convenio, comprométense á estabilidade do financiamento
comprometido en base á contratación dos proxectos dos investimentos obxecto deste
convenio.
O importe das baixas de cada investimento poderase destinar ao financiamento de
modificados e posibles excesos de medición do mesmo.
O Concello de Vigo poderá propoñer á comisión de seguimento a inclusión de novas
actuacións dentro do contexto do obxecto do convenio co obxecto de optimizar a execución
do convenio económica do convenio e sempre que a execución destas se atopen dentro dos
importes máximos a aportar por cada administración
Se finalmente, a execución das actuacións previstas tiveran un custe inferior ao indicado na
adxudicación do contrato, e sempre que isto non supoña unha actuación deficiente do
mesmo, a contía das achegas das administracións reducirase proporcionalmente, sempre
que non sexa proposta ningunha actuación a executar en base a ampliación do plan de
mellora de firmes.

SEXTO.- COMPROMISOS DAS PARTES
O Concello de Vigo obrígase a:
a) Financiar a execución das obras obxecto deste convenio, asumindo as obrigas
económicas correspondentes segundo os compromisos adquiridos, e de
conformidade co previsto nos pactos segundo e terceiro. A tal fin dotará os recursos
necesarios, na aplicación correspondente, para o financiamento da actuación
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prevista na memoria e no proxecto técnico.
b) Licitar o proxecto que conforma a actuación obxecto deste convenio.
c) Executar, controlar e recibir as obras consonte ao correspondente proxecto técnico.
d) Contratar, de selo caso, as asistencias técnicas á dirección de obra e coordinación
de seguridade e saúde.
e) Obter as correspondentes licenzas e tramitar ante outros organismos as
autorizacións pertinentes que fosen precisas.
f)

Dar a adecuada publicidade a este convenio, de tal xeito de que quede constancia
de que a obra obxecto do mesmo se levou a cabo en colaboración coa Deputación
de Pontevedra.

g) Levar a cabo o mantemento e conservación da infraestrutura viaria obxecto deste
convenio, tendo a asunción da dita responsabilidade desde o día seguinte ao da
formalización da acta de recepción de obra coas obrigas establecidas na normativa
patrimonial das administracións públicas.
h) Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o que foron concedidos.
i)

Comunicar á Deputación de forma inmediata, a obtención doutras subvencións ou
axudas para a mencionada finalidade procedentes de calquera administración
pública ou ente privado nacional ou internacional, con expresión da súa contía.

j)

Prestar a colaboración e facilitar canta documentación lle sexa requirida no exercicio
das funcións de fiscalización e control do destino das axudas que lle corresponden á
Intervención Provincial, ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas.

Asemade, o Concello de Vigo comprométese ao cumprimento das obrigas contidas na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e en especial as recollidas no artigo 11 da
mesma. Tamén seralle de aplicación o recollido na Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e no seu Regulamento, aprobado polo Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, e
Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra.
A Deputación de Pontevedra comprométese a:

a) Financiar a execución das obras obxecto deste convenio, asumindo as obrigas
económicas correspondentes segundo os compromisos adquiridos, e de
conformidade co previsto nos pactos segundo e terceiro. A tal fin disporá dos
recursos indicados co carácter de achega completa e finalista para a execución das
mesmas.
b) Prestar a colaboración e facilitar canta documentación lle sexa requirida no exercicio
das funcións de fiscalización e control do destino das axudas que lle corresponden
ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas.

SÉTIMO.- PUBLICIDADE
En toda a documentación e información relativas ao obxecto deste convenio incluirase a
imaxe corporativa que a este fin faciliten, en todos os formatos, a Deputación Provincial de
Pontevedra e o Concello de Vigo, e nelas figurará de maneira destacada o financiamento da
actuación por ambas administracións.
En todo caso as accións a desenvolver ao abeiro do convenio, deberán garantir un alto
impacto e visibilidade da colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de
Pontevedra.
Por outra parte, en cumprimento do establecido na resolución de 15 de xuño de 2020, da
Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se regula o proceso de rexistro e
publicación de convocatorias de subvencións e axudas públicas, e, en aplicación dos
principios recollidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno, a Base de Datos Nacional de Subvencións operará como
sistema nacional de publicidade das subvencións. A tales efectos e para garantir o dereito
dos cidadáns a coñecer todas as subvencións convocadas en cada momento de cara a
contribuír aos principios de publicidade e transparencia, se deberá publicar a achega
concedida na BDNS e na WEB da Deputación Provincial de Pontevedra, segundo o
establecido nos artigos 20.4 e 20.8.b da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións.
O convenio que nos ocupa, pola súa contía, deberá ser remitido ao Tribunal de Contas e ao
Consello de Contas.

OITAVO.- CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS
As partes comprométense ao intercambio de datos e información técnica para o
cumprimento efectivo de todos s termos deste convenio coas garantías de confidencialidade
que en cada caso se requiran e permanecerá exclusivamente no ámbito da relación das
partes e do persoal técnico que colabore nas actividades, obrigándose a mantelo en réxime
de confidencialidade por prazo indefinido e con independencia da duración do convenio.
Toda a información e documentación intercambiada no marco do convenio será propiedade
das respectivas partes.
As actuacións obxecto deste convenio que impliquen o tratamento de datos de carácter
persoal deberan respectar na súa integridade a normativa reguladora de protección de datos
de carácter persoal.
NOVENO.- COMPATIBILIDADE CON OUTRAS SUBVENCIÓNS
A achega económica prevista no presente instrumento, que ten carácter de subvención,
será compatible con outras subvencións, ingresos ou recursos para a mesma finalidade,
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procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión
Europea ou e organismos internacionais.
Porén, o importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou
en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da
contratación subvencionada, para o cal de ser o caso se procederá a minorar
proporcionalmente as cantidades a aportar por cada administración en relación ao importe
adxudicado.
DÉCIMO.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO
Para o seguimento e coordinación da execución deste convenio e resolución das dúbidas
que poidan producirse na súa interpretación crearase unha comisión integrada por tres
representantes de cada unha das Administracións asinantes, un dos cales terá carácter
técnico.
Corresponderá á Comisión de Seguimento:
a) A puntual recepción de información sobre tódalas actuacións que se produzan na
execución dos contratos a que este convenio se refire.
b) A coordinación entre as administracións asinantes na execución e financiamento do
convenio, ditando ao efecto as instrucións oportunas.
c) A resolución das dúbidas que presente a interpretación do convenio e, no seu caso, a
emisión de informe se a dúbida ten que ser resolta polos órganos de goberno das
administracións asinantes.
d) A emisión de informe en relación coa necesidade do reaxuste da anualidade do
convenio e en relación con cantas incidencias se produzan na execución do contrato
a que este se refire.

e) A aprobación da inclusión de algunha das actuacións incluídas como “previsións para
execución das baixas económicas en relación ao plan de mellora de firmes”, a
recuperación dunar na praia de Samil e a mellora da cubrición do patio do colexio
CEIP Javier Sensat ”, sempre que a execución destas se atopen dentro dos importes
máximos a aportar por cada administración.
f) A formulación das propostas que procedan en relación ás cuestións a que os seus
informes se refiran.
A Comisión de Seguimento reunirase cando o estime convinte o seu responsable, por
decisión propia ou a petición de calquera dos seus membros. As súas reunións terán
lugar na Casa do Concello de Vigo ou na Deputación de Pontevedra, segundo acorden
as partes. Na súa reunión constituínte designarase ao responsable da mesma e ao seu
secretario, que levantará acta das súas reunións.
DÉCIMO PRIMEIRO.- PRAZOS DE EXECUCIÓN, XUSTIFICACIÓN E VIXENCIADO
CONVENIO
Os investimentos obxecto deste Convenio deberán estar executados e finalizados na data
límite do 31/12/2023, fixándose un prazo de xustificación ata o 30/04/2024.

No caso de imposibilidade de remate das obras ou xustificación nos prazos referidos, as
partes poderán acordar a ampliación dos mesmos ata o 31/12/2024.
O presente convenio producirá os seus efectos desde a data da súa sinatura ata a total
execución dos contratos aos que o mesmo se refire, ou vencemento do prazo máximo inicial
ou prorrogado previsto neste Convenio.
DÉCIMO SEGUNDO.- EXTINCIÓN DO CONVENIO
O convenio extinguirase polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou
por incorrer en causa de resolución.
Serán causas de resolución:
1º.- O transcurso do prazo máximo de vixencia do convenio.
2º.- O acordo unánime dos asinantes.
3º.- O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes.
Neste caso, notificarase á parte incumpridora un requirimento para que, no prazo que
se sinale, cumpra coas obrigacións ou compromisos que se consideran incumpridos.
Este requirimento será comunicado tamén ao responsable da Comisión de Seguimento.
Se transcorrido o prazo indicado no requirimento persistira o incumprimento, a parte que
o dirixiu notificará á outra parte a concorrencia de causa de resolución e entenderase
resolto o convenio. A resolución do convenio por esta causa poderá dar lugar a
indemnización dos prexuízos causados.
4º.- Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio.
5º.- Por calquera outra causa distinta das anteriores prevista no convenio ou noutras leis.
DÉCIMO TERCEIRO- RÉXIME XURÍDICO
O presente convenio ten natureza administrativa e rexerase pola Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións e o Real Decreto 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 Real Decreto 887/2006; polos pactos que se
conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos orzamentos das Administracións
asinantes; a Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación Provincial e as restantes
normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
O Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra comprométense a resolver de
maneira amigable calquera desacordo que poida xurdir no desenvolvemento deste
convenio. Con todo, e no caso de aparición de discrepancias que non puideran resolverse a
través da Comisión de Seguimento, será competente a Xurisdición ContenciosoAdministrativa.
E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan o presente convenio por
duplicado e a un só efecto no lugar e na data sinalados no seu encabezamento.
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2021
Memoria económica

2022

Concello

Deputación

Concello

2023

Deputación

Concello

TOTAIS
Deputación

Concello

Deputación

HUMANIZACIÓN MARTINEZ GARRIDO
FASE 4

1.265.055,00 €

550.000,00 €

715.055,00 €

- €

- €

- €

- €

550.000,00 €

715.055,00 €

VIGO VERTICAL - CAMELIAS HISPANIDAD
FASE ROMIL E HISPANIDAD

1.343.697,48 €

385.619,10 €

943.697,48 €

14,380,90 €

- €

- €

- €

400.000,00 €

943.697,48 €

930.252,10 €

284.391,00 €

600.000,00 €

45.861,10 €

- €

- €

- €

330.252,10 €

600.000,00 €

VIGO VERTICAL - J BENAVENTE -TORRECEDEIRA. Fase Marques de Valterra Torrecedeira

1.240.336,13 €

- €

- €

300.000,00 €

600.000,00 €

120.336,13 €

220.000,00 €

420.336,13 €

820.000,00 €

RECUPERACIÓN DO SISTEMA DURNAR
NA PRAIA SAMIL T.M. VIGO. FASE I: ENTRE PUNTA SAMIL E CAMALEÓN

4.556.728,11 €

- €

- €

600.000,00 €

1.530.000,00 €

826.728,11 €

1.600.000,00 €

1.426.728,11 €

3.130.000,00 €

HUMANIZACIÓN SAN ROQUE. FASE GREGORIO ESPINO - RUA RUISEÑOR

1.447.058,82 €

- €

- €

300.000,00 €

600.000,00 €

147.058,82 €

400.000,00 €

447.058,82 €

1.000.000,00 €

HUMANIZACIÓN AVDA CASTELAO. FASE
ROTONDA BARCO E DARIO DURAN

1.550.420,17 €

- €

- €

250.000,00 €

450.000,00 €

250.420,17 €

600.000,00 €

500.420,17 €

1.050.000,00 €

PLAN DE MELLORA DE FIRMES EN VIAS
MUNICIPAIS

3.100.000,00 €

- €

100.000,00 €

350.000,00 €

850.000,00 €

500.000,00 €

1.300.000,00 €

850.000,00 €

2.250.000,00 €

361.656,90 €

39.512,00 €

180.000,00 €

47.144,90 €

95.000,00 €

- €

- €

86.656,90 €

275.000,00 €

VIGO VERTICAL - Travesia de Vigo - Aragón

CUBRICIÓN DO PATIO CO CEIP JAVIER
SENSANT

2021
Concello
TOTAL CONVENIO 21/23

15.795.204,71 €

1.259.522,10 €

2022
Depo

Concello

2.538.752,48 € 1.907.386,90 €

2023
Depo

Concello

Depo

4.125.000,00 €

1.844.543,23 €

4.120.000,00 €

Concello
5.011.452,23 €

Depo
10.783.752,48 €

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. Presidente rematou a sesión ás dez horas e
dez minutos. Como secretaria dou fe.
ME.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez

