ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 22 de SETEMBRO de 2021 (1078/1102)
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
Dª Elena Espinosa Mangana
D. Carlos López Font
D. Abel Losada Álvarez
D. Jaime Aneiros Pereira (online)
Dª Yolanda Aguiar Castro (online)
Dª Patricia Rodríguez Calviño

NON ASISTEN:

Dª Mª José Caride Estévez

Na Casa do Concello de Vigo, ás quince horas (con retraso por problemas técnicos
de conexión telemática) do día vinte e dous de setembro de dous mil vinte e un e
baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero Álvarez, coa asistencia dos
concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra.
Aguiar Castro, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto
de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a tódolos
membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a secretaria de Admón. Municipal, Sra.
Gallardo Fariña e a titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(830).- APROBACIÓN ACTAS. Por erro incluíuse a acta da sesión do 3 de
setembro de 2021, que xa foi aprobada na sesión ordinaria do 10 de setembro de
21.
2(831).PRÓRROGA DO CONTRATO DO SERVIZO DE ORGANIZACIÓN
PROTOCOLARIA PARA A CELEBRACIÓN DE ACTOS E RECEPCIÓNS
CELEBRADOS POLO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 18030/101.
Visto o informe xurídico do 13/09/21 e o informe de fiscalización do 15/09/21, dáse
conta do informe-proposta asinado pola xefa do Departamento Administrativo de
Alcaldía e pola concelleira-delegada de Xestión Municipal, que di o seguinte:
I.- ANTECEDENTES
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1.- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 17 de setembro de 2020, adoptou o
acordo de adxudicación da contratación de servizos de organización protocolaria para a
celebración de actos e recepcións celebrados polo Concello de Vigo. Expte. 18030/101 a
favor de SACAFERRO, S.L. (CIF B-27.704.980) por un prezo total de 37.352,49 euros,
sendo a cota correspondente ao IVE de 16.482,66 euros e cunha porcentaxe de redución a
aplicar aos prezos unitarios previstos no apartado 3G do Anexo I -FEC- do PCAP do 30%.
Todo iso, de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.
2.- O contrato formalizouse en documento administrativo en data 24 de setembro de 2020 e
na Cláusula Sétima consta o prazo deste, o cal é de un ano sendo a data de inicio o
25/09/2020 e estando previstas na cláusula 7.3 que o contrato poderá ser obxecto de
prórroga polo período que se prevé no apartado 4.C da FEC, sempre que medie acordo
expreso da Xunta de Goberno do Concello de Vigo.
3.- Notificada a finalización do prazo inicial do contrato en data 10/09/2021, a empresa
SACAFERRO, S.L. presta a súa conformidade coa prórroga na mesma data con número de
documento 210186013 (trámite 454 na xestión do expediente)
II.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS.
Primeiro.- De conformidade coa Disposición Transitoria Primeira da Lei 9/2017, 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26
de febreiro (LCSP), a sensu contrario, os contratos administrativos adxudicados con posterioridade á entrada en vigor da lei rexeranse pola mesma en canto aos seus efectos, cumprimento e extinción, incluída a súa modificación, duración e réxime de prórrogas.
Segundo.- O artigo 29.2 da LCSP, establece que o contrato poderá prever unha ou varias
prórrogas sempre que as súas características permanezan inalterables durante o periodo de
duración destas, sen prexuízo das modificacións que se poidan introducir de conformidade
co establecido nos artigos 203 a 207 da lei. A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o empresario.
Terceiro.- O Prego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado pola Xunta de Goberno Local establece expresamente na cláusula 7.3 que o contrato poderá ser obxecto de
prórroga polo período que se prevé no apartado 4.C da F.E.C, sempre que medie acordo expreso da Xunta de Goberno do Concello de Vigo.
A empresa foi notificada da finalización do prazo inicial do contrato en data 10/09/2021 e
presta a súa conformidade coa primeira prórroga por un ano, en data 10/09/2021 e con
número de documento 210186013.
O referido apartado 4 das F.E.C. establece nun ano o prazo de execución do contrato, coa
previsión no seu apartado C) de unha prórroga dun ano.
Cuarto.- Considérase conveniente polos que subscriben, a proposta de prórroga do contrato
de de servizos de organización protocolaria para a celebración de actos e recepcións
celebrados polo Concello de Vigo, por un período dun ano, toda vez que o servizo durante o

prazo inicial de execución foi satisfactoria e cumpríronse correctamente as condicións
establecidas á adxudicataria.
Quinto.- Ao abeiro do establecido na Disposición Adicional 2ª apartado 4 da LCSP, a competencia como órgano de contratación corresponde á Xunta de Goberno Local.
Sexto.- O período da prórroga do contrato comprenderá dende o 25/09/2021 ao 24/09/2022
e o seu prezo anual ascende a un total de TRINTA Y SETE MIL TRESCENTOS CINCUENTA
E DOUS CON CORENTA E NOVE (37.352,49€), sendo o importe correspondente ao IVE de
SEIS MIL CATROCENTOS OITENTA E DOUS CON SESENTA Y SEIS (6.482,66 €€).
Sétimo.- O importe da prórroga deberá ser de aplicación aos créditos do orzamento do
Concello de Vigo, na aplicación orzamentaria 9120.2279910 (ASISTENCIA TÉCNICA A
PROXECTOS INSTITUCIONAIS) do vixente orzamento da Alcaldía ou súa bolsa de
vinculación, sen que isto afecte ao seu normal funcionamento. segundo a seguinte
distribución anual:
• Ano 2021: período comprendido entre o 25/09/2021 e o 31/12/2021: 9.451,80 €
• Ano 2022: período comprendido entre o 01/01/2022 e o 24/09/2022: 27.900,69 €
Polo exposto, e previo informe xurídico e de fiscalización da Intervención xeral PROPÓNSE
á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte:
ACORDO
Primeiro.- Aprobar a prórroga dun ano de duración do vixente contrato de servizos de
organización protocolaria para a celebración de actos e recepcións celebrados polo Concello
de Vigo (Expediente 13080-101) formalizado coa entidade mercantil SACAFERRO, S.L. CIF
B-27.704.980 polo período comprendido desde o 25/09/2021 ao 24/09/2022.
Segundo- Autorizar o gasto estimado do contrato de servizos de organización protocolaria
para a celebración de actos e recepcións celebrados polo Concello de Vigo (Expediente
13080-101) a favor da entidade mercantil SACAFERRO, S.L. co CIF B-27.704.980 por
importe de TRINTA Y SETE MIL TRESCENTOS CINCUENTA E DOUS CON CORENTA E
NOVE (37.352,49€), sendo o importe correspondente ao IVE de SEIS MIL CATROCENTOS
OITENTA E DOUS CON SESENTA Y SEIS (6.482,66 €€), imputando o devandito gasto á
aplicación orzamentaria 9120.2279910 (ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS
INSTITUCIONAIS) do vixente orzamento da Alcaldía ou súa bolsa de vinculación.
Terceiro.- Adoptado o acordo, deberá de notificarse á empresa adxudicataria SACAFERRO,
S.L. CIF B-27.704.980 indicando que é definitivo en vía administrativa e que contra o
mesmo poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Xunta de Goberno Local
do Concello de Vigo no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte a súa notificación, ou
impugnalo directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo de Vigo, no prazo de
dous meses, contados a partir do día seguinte á súa notificación, sen prexuízo de que os
interesados poidan exercitar, no seu caso, calquera outro que estimen procedente.
Porén, interposto o recurso de reposición non poderá interpoñer recurso contenciosoadministrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta
do recurso de reposición interposto.
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ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

3(832).PROPOSTA
DE
ADXUDICACIÓN
NO
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN DO ARRENDAMENTO DUN LOCAL DESTINADO A OFICINA
DE TURISMO MUNICIPAL. EXPTE. 7888/104.
Visto o informe de fiscalización do 17/09/21, dáse conta da proposta da Mesa de
Contratación realizada o 16/09/21, que di o seguinte:
11.- Propostas de adxudicación
c) Concurso para a contratación do arrendamento dun local destinado a oficina
de turismo municipal (7.888-104)
LEXISLACIÓN APLICABLE
•

•
•

•

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a
Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento
xeral da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se
opoña ao Real decreto lexislativo 3/2011
Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o concurso para a
contratación do arrendamento dun local destinado a oficina de turismo
municipal (7.888-104)

ANTECEDENTES
Primeiro.- Con data do 26 de xullo de 2021 a Xunta de Goberno local, acordou:
“1º.- Aprobar a contratación, a través de procedemento aberto e tramitación
ordinaria, do expediente Nº 7888-104
2º.- Aprobar o Prego de prescricións técnicas particulares, de data 11 de xuño de
2021, redactadas polo Servizo de Turismo.
3º.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rexerá a
citada contratación, de data 23 de xullo de 2021, redactado polo Servizo de
Contratación.

4º.- Autorizar o gasto por importe total de 182.952 €, co IVE incluído (21%) de
31.752 € para un período de tres anos, que se financiarán de acordo co seguinte
detalle, con cargo á aplicación orzamentaria 4320.2020000 “Arrendamento da
Oficina de Turismo” e bolsa de vinculación.
Año2021:20.328€
Ano2022:60.984€
Ano2023:60.984€
Ano2024:40.656€
5º.- Acordar a apertura do procedemento de contratación conforme ao previsto na
lexislación vixente”.
Segundo.- A concelleira delegada de Contratación, por delegación da Xunta de
Goberno local (acordo do 20 de xuño de 2019), o 6 de setembro de 2021 adoptou a
seguinte resolución:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste concurso para a contratación do arrendamento dun
local destinado a oficina de turismo municipal (7.888-104) na seguinte orde
descendente:
Licitador
1

D. JOSÉ LORENZO FORTES

Puntuación
86 puntos

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, D. JOSÉ LORENZO
FORTES (34.905.000-Q), para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar
desde o seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a seguinte documentación
(cláusula 19 do PCAP):
1. Documentación xustificativa das circunstancias ás que se refiren a cláusula
8.4.3º do PCAP e a letra a do apartado 1 do artigo 140 da LCSP, con excepción
dos certificados de estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social, por canto estes serán solicitados de oficio polo Servizo de Contratación
ás Administracións correspondentes.
2. Acreditación documental dos seguintes extremos:
➢ O seguro do local, que permanecerá vixente mentres dure o arrendamento. A acreditación deste requisito efectuarase por medio de certificado expedido pola ou polo asegurador, no que consten os importes e riscos asegurados e a data de vencemento do seguro, e mediante o documento de
compromiso vinculante de subscrición, prórroga ou renovación do seguro,
nos casos en que proceda.
➢ Certificado da Comunidade de Propietarios, no seu caso, acreditativo de
estar ao día no pagamento das cotas comunitarias”.
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Terceiro.- Esta resolución foi notificada ao licitador clasificado en primeiro lugar, D.
JOSÉ LORENZO FORTES, o día 6 de setembro de 2021, que presenta a documentación
requirida o 13 e 16 do mesmo mes, dentro do prazo concedido.
Cuarto.- A Mesa de Contratación na sesión do 16 de setembro de 2021 revisou a
documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade
dos membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste
procedemento.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ao órgano de contratación a obriga
de adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da
documentación. O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase aos
licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante no prazo de
quince días (artigo 151.1 LCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro
lugar D. JOSÉ LORENZO FORTES, como a solicitada de oficio pola Administración
municipal e, comprobado que esta é correcta, procede adxudicar este contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor
do licitador que teña presentado a mellor oferta, de conformidade coo disposto no
artigo 145, segundo proceda de conformidade co prego de cláusulas administrativas
particulares que rexa a licitación.
A oferta máis vantaxosa para a administración contratante é a formulada por D. JOSÉ
LORENZO FORTES, de acordo cos informes tećnico e de valoración da proposición
avaliable mediante fórmula de data 1 de setembro de 2021.
Terceiro.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta
de Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), na súa
calidade de órgano de contratación.
En base ao que antecede, proponse á Xunta de Goberno local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción
do seguinte acordo:
“Adxudicar a D. JOSÉ LORENZO FORTES (34.905.000-Q) o concurso para a
contratación do arrendamento dun local destinado a oficina de turismo
municipal (7.888-104) por un prezo total de 52.272,00 euros, sendo a cota
correspondente ao IVE de 9.072,00 euros e coas seguintes condicións:
O prezo mensual é de 1.452 €, sendo a cota correspondente ao IVE de
252 euros.
2. Metros de distancia entre o local ofertado e o almacén de material
turístico sito na rúa López de Neira nº 27: 127,47 metros.
3. Metros cadrados de superficie útil do local ofertado: 129,13 m 2.

1.

4.

Metros lineais de fachada do local: 5,87 ml.

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

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

4(833).PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN NO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE XESTIÓN TRIBUTARIA.
EXPTE. 2768/500.
Visto o informe de fiscalización do 16/09/21, dáse conta da proposta da Mesa de
Contratación realizada na mesma data, que di o seguinte:
11.- Propostas de adxudicación

e) Procedemento aberto para a contratación do servizo de notificación de
actos de xestión tributaria (2.768-500)
LEXISLACIÓN APLICABLE
•

•
•

•

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a
Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento
xeral da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se
opoña ao Real decreto lexislativo 3/2011
Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento
aberto para a contratación do servizo de notificación de actos de xestión
tributaria (2.768-500)

ANTECEDENTES
Primeiro.- Con data do 16 de xullo de 2021 a Xunta de Goberno local, acordou:
“1º Aprobar o expediente de contratación (2768-500) por procedemento aberto do
SERVIZO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE XESTIÓN TRIBUTARIA.
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2º. Aprobar o prego de prescricións técnicas particulares, de 25 de xuño de 2021 e o
prego de cláusulas administrativas particulares, de 25 de xuño de 2021, que rexerán
a contratación do SERVIZO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE XESTIÓN TRIBUTARIA.
3º.- Autorizar o gasto de 89.612,60€ (que inclúe un IVE de 15.552,60€) para a
contratación do SERVIZO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE XESTIÓN TRIBUTARIA, con
cargo á aplicación orzamentaria 9320.2220100, segundo o seguinte detalle:
EXERCICIO

BASE

IVE

TOTAL

2021

26.322,31 euros

5.527,69 euros

31.850,00 euros

2022

37.030,00 euros

7.776,30 euros

44.806,30 euros

2023

10.707,69 euros

2.248,61 euros

12.956,30 euros

4º Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente establecida”.
Segundo.- A concelleira delegada de Contratación, por delegación da Xunta de
Goberno local (acordo do 20 de xuño de 2019), o 2 de setembro de 2021 adoptou a
seguinte resolución:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación do servizo de
notificación de actos de xestión tributaria (2.768-500) na seguinte orde descendente:
Licitador
1

CORREO INTELIGENTE POSTAL, S.L.

Redución do prezo
unitario por
notificación
1,44€

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, CORREO INTELIGENTE
POSTAL, S.L. (B-95.604.021), para que presente, no prazo de dez días hábiles, a
contar desde o seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a seguinte
documentación (artigo 150.2 LCSP):
1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP). Lémbrase que deberá acreditar a
habilitación profesional esixida no apartado 5G do Anexo I -FEC- (“inscrición
no Rexistro Xeral de empresas prestadoras de servizos postais do Ministerio
de Fomento como operador que presta servizos postais non incluídos no
ámbito do servizo postal universal”).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24
do prego de cláusulas administrativas particulares”.
Terceiro.- Esta resolución foi notificada ao licitador clasificado en primeiro lugar,
CORREO INTELIGENTE POSTAL, S.L., o día 3 de setembro de 2021, que presenta a
documentación requirida o 13 e 15 de setembro, dentro do prazo concedido.

Cuarto.- A Mesa de Contratación na sesión do 16 de setembro de 2021 revisou a
documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade
dos membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste
procedemento.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ao órgano de contratación a obriga
de adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da
documentación. O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase aos
licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante no prazo de
quince días (artigo 151.1 LCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro
lugar CORREO INTELIGENTE POSTAL, S.L., como a solicitada de oficio pola
Administración municipal e, comprobado que esta é correcta, procede adxudicar este
contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor
do licitador que teña presentado a mellor oferta, de conformidade coo disposto no
artigo 145, segundo proceda de conformidade co prego de cláusulas administrativas
particulares que rexa a licitación.
A oferta máis vantaxosa para a administración contratante é a formulada por
CORREO INTELIGENTE POSTAL, S.L., de acordo co informe de valoración da
proposición avaliable mediante fórmula de data 30 de agosto de 2021.
Terceiro.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta
de Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), na súa
calidade de órgano de contratación.
En base ao que antecede, proponse á Xunta de Goberno local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción
do seguinte acordo:
“Adxudicar a CORREO INTELIGENTE POSTAL, S.L. (B-95.604.021) o
procedemento aberto para a contratación do servizo de notificación de actos de
xestión tributaria (2.768-500) por un prezo total de 89.612,60 euros, sendo a
cota correspondente ao IVE de 15.552,60 euros e cun prezo unitario de 4,96
euros por notificación realizada de forma correcta e completa.
Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada”.

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

5(834).PROPOSTA
DE
ADXUDICACIÓN
NO
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO DE “HUMANIZACIÓN E
MELLORA DE ACCESIBILIDADE DA RÚA TALUDE”. EXPTE. 941/441.
Visto o informe de fiscalización do 17/09/21, dáse conta da proposta da Mesa de
Contratación realizada o 16/09/21, que di o seguinte:
11.- Propostas de adxudicación
b) Procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de
“Humanización e mellora de accesibilidade da rúa Talude” (941-441)

LEXISLACIÓN APLICABLE
• Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
• Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a
Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
• Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento
xeral da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se
opoña ao Real decreto lexislativo 3/2011
• Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento
aberto para a contratación das obras do proxecto de “Humanización e mellora
de accesibilidade da rúa Talude” (941-441)
ANTECEDENTES
Primeiro.- Con data do 16 de xullo de 2021 a Xunta de Goberno local, acordou:
“Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación a través de procedemento aberto e
tramitación ordinaria das obras do proxecto de “HUMANIZACIÓN E MELLORA DE
ACCESIBILIDADE DA RÚA TALUDE”, redactado polo Enxeñeiro industrial D. Daniel
Prieto Renda.
Segundo.- Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas particulares que rexerá o
contrato asinado pola Técnico de Administración Xeral do Servizo de Contratación
con data 18 de xuño de 2021.
Terceiro.- Autorizar o gasto por importe total do expediente de contratación, que
ascende a un importe máximo de SETECENTOS TRECE MIL SETECENTOS SETE EUROS
con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS” (713.707,97 €), sendo o importe correspondente
ao IVE de 123.866,67 €.

Para o seu financiamento aplicaranse os créditos do orzamento do Concello de Vigo
na aplicación orzamentaria 1539 6190061 “V. Vertical, Esc. Mecanica Rúa Talude”,
segundo a distribución de anualidades proposta:
2021

713.707,97 €

Cuarto.- Abrir o procedemento de licitación para a selección do contratista na forma
prevista na lexislación vixente”.
Segundo.- A concelleira delegada de Contratación, por delegación da Xunta de
Goberno local (acordo do 20 de xuño de 2019), o 2 de setembro de 2021 adoptou a
seguinte resolución:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación das obras do
proxecto de “humanización e mellora de accesibilidade da rúa Talude” (941-441) na
seguinte orde descendente:
Licitador
1

AVAN INTEGRAL, S.L.

Puntuación total

92,58

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, AVAN INTEGRAL, S.L. (B36.922.144), para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o
seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a seguinte documentación (artigo
150.2 LCSP):
1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24
do prego de cláusulas administrativas particulares”.
Terceiro.- Esta resolución foi notificada ao licitador clasificado en primeiro lugar,
AVAN INTEGRAL, S.L., o día 3 de setembro, que presenta a documentación requirida o
13 do mesmo mes, dentro do prazo concedido.
Cuarto.- A Mesa de Contratación na sesión do 16 de setembro de 2021 revisou a
documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade
dos membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste
procedemento.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ao órgano de contratación a obriga
de adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da
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documentación. O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase aos
licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante no prazo de
quince días (artigo 151.1 LCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro
lugar AVAN INTEGRAL, S.L., como a solicitada de oficio pola Administración municipal
e, comprobado que esta é correcta, procede adxudicar este contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor
do licitador que teña presentado a mellor oferta, de conformidade coo disposto no
artigo 145, segundo proceda de conformidade co prego de cláusulas administrativas
particulares que rexa a licitación.
A oferta máis vantaxosa para a administración contratante é a formulada por AVAN
INTEGRAL, S.L., de conformidade co informe de valoración da proposición avaliable
mediante xuízo de valor de data 27 e 30 de agosto de 2021 e co acordo da Mesa de
Contratación do 2 de setembro polo que se outorga ao licitador a máxima puntuación
pola súa proposición avaliable a través de fórmula ao ser o único admitido.
Terceiro.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta
de Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), na súa
calidade de órgano de contratación.
En base ao que antecede, proponse á Xunta de Goberno local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción
do seguinte acordo:
“Adxudicar a AVAN INTEGRAL, S.L. (B-36.922.144) o procedemento aberto para
a contratación das obras do proxecto de “Humanización e mellora de
accesibilidade da rúa Talude” (941-441) por un prezo total de 573.178,88 euros,
sendo a cota correspondente ao IVE de 99.477,33 euros.
Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas
administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a
oferta presentada”.

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

6(835).PROPOSTA
DE
ADXUDICACIÓN
NO
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO DE "HUMANIZACIÓN DA RÚA
VALLADOLID”. EXPTE. 880/441.
Visto o informe de fiscalización do 17/09/21, dáse conta da proposta da Mesa de
Contratación realizada o 16/09/21, que di o seguinte:

11.- Propostas de adxudicación
d) Procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de
"Humanización da rúa Valladolid” (880-441)

LEXISLACIÓN APLICABLE
•

•
•

•

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a
Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento
xeral da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se
opoña ao Real decreto lexislativo 3/2011
Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento
aberto para a contratación das obras do proxecto de "Humanización da rúa
Valladolid” (880-441)

ANTECEDENTES
Primeiro.- Con data do 4 de xuño de 2021 a Xunta de Goberno local, acordou:
“Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación a través de procedemento aberto e
tramitación ordinaria das obras do proxecto de “HUMANIZACIÓN DA RÚA
VALLADOLID”, redactado pola Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos M.ª Trinidad
López Rodríguez.
Segundo.- Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas particulares que rexerá o
contrato asinado pola Técnico de Administración Xeral con data 14.05.2021.
Terceiro.- Autorizar o gasto por importe total do expediente de contratación, que
ascende a un importe máximo de TRESCENTOS SETENTA E OITO MIL DOUSCENTOS
CINCUENTA EUROS CON VINTE E CATRO CÉNTIMOS (378.250,24 €), sendo o importe
correspondente ao IVE de 65.646,74 €.
Para o seu financiamento aplicaranse os créditos do orzamento do Concello de Vigo
na aplicación orzamentaria 1532 6190087 “Humaniz. Valladolid”, segundo a
distribución de anualidades proposta:
2021
378.250,24 €
Cuarto.- Abrir o procedemento de licitación para a selección do contratista na forma
prevista na lexislación vixente”.
Segundo.- A concelleira delegada de Contratación, por delegación da Xunta de
Goberno local (acordo do 20 de xuño de 2019), o 6 de setembro de 2021 adoptou a
seguinte resolución:
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“Primeiro.- Excluír deste procedemento a XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L.
por conter a súa oferta valores anormais ou desproporcionados sen que tivese
presentado xustificación ningunha dentro do prazo concedido para o efecto.
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación das obras do
proxecto de "Humanización da rúa Valladolid” (880-441) na seguinte orde
descendente:
Orde
1
2
3
4
5
6
7

Licitadores
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y VIALES
S.L.
MONTAJES J.M. IGLESIAS S.L.
NAROM S.L.
ORECO S.A.U.
CIVIS GLOBAL, S.L.U.
ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L.

Puntuación total
95,17
92,53
89,86
88,64
86,18
85,46
74,46

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, CONSTRUCCIONES
OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA) (A-36.008.886), para que presente, no prazo de dez
días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a
seguinte documentación (artigo 150.2 LCSP):
1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24
do prego de cláusulas administrativas particulares”.
Terceiro.- Esta resolución foi notificada ao licitador clasificado en primeiro lugar,
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA), o día 6 de setembro de 2021, que
presenta a documentación requirida o 13 de setembro, dentro do prazo concedido.
Cuarto.- A Mesa de Contratación na sesión do 16 de setembro de 2021 revisou a
documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade
dos membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste
procedemento.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ao órgano de contratación a obriga
de adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da
documentación. O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase aos

licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante no prazo de
quince días (artigo 151.1 LCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro
lugar CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA), como a solicitada de oficio
pola Administración municipal e, comprobado que esta é correcta, procede adxudicar
este contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor
do licitador que teña presentado a mellor oferta, de conformidade coo disposto no
artigo 145, segundo proceda de conformidade co prego de cláusulas administrativas
particulares que rexa a licitación.
A oferta máis vantaxosa para a administración contratante é a formulada por
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA), de acordo cos informes de
valoración das proposicións avaliables mediante xuízo de valor e das proposicións
avaliables mediante fórmula, de datas 27 de xullo e 1 de setembro de 2021,
respectivamente.
Terceiro.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta
de Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), na súa
calidade de órgano de contratación.
En base ao que antecede, proponse á Xunta de Goberno local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción
do seguinte acordo:
1. “Tomar razón da exclusión de XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L. por

conter a súa oferta valores anormais ou desproporcionados sen que tivese
presentado xustificación ningunha dentro do prazo concedido para o efecto,
adoptada pola concelleira delegada de Contratación, por delegación da
Xunta de Goberno local (acordo do 20 de xuño de 2019), o 6 de setembro de
2021.
2. Adxudicar

a CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA) (A36.008.886) o procedemento aberto para a contratación das obras do
proxecto de "Humanización da rúa Valladolid” (880-441) por un prezo total
de 327.942,96 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de 56.915,72
euros.

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

ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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7(836).PAGAMENTO DE DIETAS POR ASISTENCIAS Á COMISIÓN DE
SELECCIÓN DO ALUMNADO-TRABALLADOR DO OBRADOIRO DE EMPREGO
“FORMAWEB IV”. EXPTE. 18584/77.
Visto o informe de fiscalización do 20/09/21, dáse conta do informe-proposta do
06/09/21, asinado pola xefa do Servizo de Desenvolvemento Local (Resolución
23/10/19), o concelleiro-delegado de Emprego e polo concelleiro de Orzamentos e
Facenda, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
I.- No DOG Núm. 21 do Martes, 2 de febreiro de 2021, consta publicada a ORDE do 31 de
decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para
a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema
nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR353B)
Trátase dun programa financiado con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2021-2022.
II.- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 25 de febreiro de 2021, acordou aprobar o
proxecto denominado “Obradoiro de Emprego FORMAWEB IV”, elaborado polo Servizo de
Desenvolvemento Local do Concello de Vigo (expte. 17998-77) e presentar a solicitude da
axuda; que foi remitida a través da sede electrónica da Xunta de Galicia con data 01 de marzo de
2021.
III. Con data 29 de xuño de 2021, o Rexistro xeral do Concello de Vigo recibe a notificación da
concesión da subvención mediante resolución da xefa territorial do servizo de Formación e
Colocación da Consellería de Emprego e Igualdade, concedendo a subvención por importe total
de 369.492,32€ para a realización do obradoiro denominado “FORMAWEB IV” que supón a
aceptación do financiamento dos custos de formación profesional para o emprego para 16
alumnos/as traballadores/as distribuídos en diversas especialidades formativas.
IV. Con data 30 de xuño de 2021, a proposta do concelleiro delegado de Cultura e Emprego, a
Xunta de Goberno Local aprobou a aceptación da subvención concedida:

1.- Aceptar a subvención concedida para a realización do proxecto de Obradoiro de
Emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro o Sistema nacional de
garantía xuvenil denominado “FORMAWEB IV”, mediante resolución do Xefe
Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, notificada en
data 29 de xuño de 2021, ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de
emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro o Sistema nacional de
garantía xuvenil, (formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código do procedemento
TR353B), co número de expediente 36/00004/2021, polo importe de 369.492,32 €
para o financiamento dos custos de formación profesional para o emprego e os
gastos salariais derivados dos contratos de traballo que se subscriban co alumnado.

2.- Encomendar ao Servizo de Desenvolvemento Local, a xestión do proxecto de
obradoiro de emprego “FORMAWEB IV”, conforme aos criterios establecidos na
referida Orde de 31 de decembro de 2020.
V. A Orde da convocatoria regula dun xeito xenérico o procedemento de selección de todo o
persoal participante no programa, polo que a DIRECCIÓN XERAL DE FORMACIÓN E
COLOCACIÓN emitiu a CIRCULAR NÚM. 6/2021 de data 15/06/2021, para ditar directrices máis
polo miúdo, coa finalidade de dotar dunha maior transparencia e eficacia a xestión do dito
procedemento, así como para que todas as entidades sigan unhas pautas de actuación que terán
o carácter de xerais e que cada unha concretará atendendo ás peculiaridades de cada un dos
proxectos.
A selección da presente convocatoria foi realizada pola entidade promotora, sendo a encargada
de seleccionar ao persoal directivo, docente e de apoio e ao alumnado do Obradoiro de Emprego
FORMAWEB IV.
VI. A través dos expedientes 18306/77 e 18307/77 se tramitaron os procesos e as bases de
selección do EQUIPO DIRECTIVO e do ALUMNADO-TRABALLADOR do obradoiro de Garantía
Xuvenil FORMAWEB IV (cofinanciado pola consellería de Economía e Igualdade da Xunta de
Galicia, conforme a resolución da Xefa Territorial de Pontevedra - Sede Vigo notificada en data
30/06/2021, ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 (DOG núm. 21, do 2 de febreiro de
2021) pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os
obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro o Sistema nacional
de garantía xuvenil, (formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código do procedemento
TR353B), co número de expediente 36/00004/2021, polo importe de 369.492,32 €, para o
financiamento dos custos de formación profesional para o emprego e os gastos salariais
derivados dos contratos de traballo que se subscriban co alumnado.
VII. Por resolución do concelleiro delegado de Cultura e Emprego de data 27/07/2021 se
aprobou a composición da Comisión de selección do alumnado-beneficiario, composta por (5)
cinco membros (presidente/a, secretario/a, vogal e dous asesores/as) que percibirán as
asistencias establecidas pola súa participación en tribunais de selección de persoal, na contía
establecida no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do
servizo, no seu anexo IV Asistencias por participación en tribunais de oposición ou concurso ou
outros órganos encargados de persoal:
Presidenta Carla Candia Paz

Funcionaria

A1

Xefa de Servizo de Paticipación
Cidadá e Desenvolvemento Local

Secretaria Lucía Trillo Martín-Pinillos

Funcionaria

C1

Administrativa

Vogal

Funcionaria

A2

Técnica de xestión

Suplentes Mª Isabel Fernández Gabriel Funcionaria

A1

Técnica de Administración Xeral

Pedro Mª Vázquez Iglesias

Funcionario

A2

Técnico Medio Actividades Culturais e Educativas

Belén Pérez Barreiro

Funcionaria

A2

Técnico servizos económicos

Xosé Alberte Cea

Laboral

A2

Orientador Laboral

Rosa Mª Otero Malvárez
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Persoal
técnico
asesor

Eva García Barbosa

Laboral

A2

Orientadora Laboral

VIII. Con data 03/082021, se aproba a acta final da selección do ALUMNADO-TRABALLADOR
do obradoiro de Garantía Xuvenil FORMAWEB IV, establecéndose a orde de prelación das
persoas selecionadas e a listaxe de reseva dos suplentes.
En base ás consideracións expostas, unha vez rematado o proceso de selectivo e de acordo
coas actas asinadas pola Secretaria e o resto dos compoñentes da Comisión de Selección, e
trala publicación dos anuncios cos resultados provisionais e definitivos do proceso na páxina
web municipal e no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello, determínase a relación de
perceptores das devanditas asistencias á Comisión de selección do ALUMNADOTRABALLADOR do obradoiro de Garantía Xuvenil FORMAWEB IV que deseguido se relacionan:
PROCESO SELECCIÓN DE ALUMNADO TRABALLALLADOR O.E. FORMAWEB IV
Asistencias

Membros dos tri- DNI
bunais e asesores
técnicos

Nome a apelidos

Nº días

Dietas

Constitución e
Entrevista
Entrevista persoal persoal

Importe
Categoría 3ª

TOTAL

26/07/2021

27/07/2021

Persoal técnico
asesor

36120723M Xosé Alberte Cea

2

42,83 €

85,66 €

1

1

Persoal técnico
asesor

32640577N Eva García Barbosa

2

42,83 €

85,66 €

1

1

TOTAL ASESORES

4

85,66 €

171,32 €

Presidenta

36155551B Mª Isabel Fernández Gabriel

2

45,89 €

91,78 €

1

1

Secretaria

50808186J

Lucía Trillo de Martín-Pinillos

2

45,89 €

91,78 €

1

1

TOTAL PRESIDENTA/SECRET.

4

91,78 €

183,56 €

1

1

2

42,83 €

85,76 €

1

1

TOTAL VOGAL

2

85,66 €

85,76 €

TOTAL COMISIÓN SELECCIÓN

10

263,10 €

440,64 €

Vogal

11904805M Pedro Vázquez Iglesias

O importe total de dietas a aboar aos compoñentes da Comisión de Selección supón a cantidade
de 440,64 €.
O importe total dietas dos/as asesores técnicos, supón a cantidade de 171,32 €.
O gasto por importe de 440,64 € (354,88 € de compoñentes da comisión e 171,32 € de Asesores
Técnicos), abonarase con cargo á aplicación orzamentaria 2410.2330000 de “Dietas tribunais”.
PROPOSTA
A vista do exposto, de conformidade con previsto no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo, e das competencias recollidas no artigo 127.1.h) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases de Réxime Local, nos termos e condicións, alcance
e contido do informe de fiscalización que pola Intervención Xeral Municipal se emita; previa a
conformidade do Sr. Concelleiro-Delegado de Cultura e Emprego nos termos das delegacións
competenciais efectuadas en data 17/08/2020 e modificacións posteriores, sométese á Xunta de
Goberno Local a adopción do seguinte:

1. Comprometer o gasto de 440,64 €,que se executará con cargo a aplicación orzamentaria
2410.2330000 de “Dietas tribunais”.
2. Aboar as cantidades que se indican a continuación aos preceptores que así mesmo se relacionan, polo concepto de asistencias á Comisión de selección do ALUMNADO-TRABALLADOR do
obradoiro de Garantía Xuvenil FORMAWEB IV:
Comisión de Selección:
Importe categoría 3ª

TOTAL

2

45,89 €

91,78 €

Lucía Trillo de Martín-Pinillos

2

45,89 €

91,78 €

TOTAL PRESIDENTA/SECRET.

4

91,78 €

183,56 €

2

42,83 €

85,76 €

2

85,66 €

85,76 €

Membros Tribunal

DNI

Presidenta

36155551B Mª Isabel Fernández Gabriel

Secretaria

50808186J

Vogal

Nome e aplidos

11904805M Pedro Vázquez Iglesias
TOTAL VOGAL

Nº de días

Asesores Técnicos:

Asesores técnicos

DNI

Nome a apelidos

Persoal técnico
asesor

36120723M Xosé Alberte Cea

Persoal técnico
asesor

Nº días

Importe Categoria 3ª

TOTAL

2

42,83 €

85,66 €

32640577N Eva García Barbosa

2

42,83 €

85,66 €

TOTAL ASESORES

4

85,66 €

171,32 €

ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
8(837).ACEPTACIÓN DA SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DO
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO: “VIGO CAPACITA VII”. EXPTE. 18673/77.
Visto o informe de fiscalización do 17/09/21, dáse conta do informe-proposta de data
14/09/21, asinado pola técnica de Xestión, a xefa do Servizo de Desenvolvemento
Local (Resolución do 23/10/2020) e polo concelleiro-delegado de Emprego, que di o
seguinte:
ANTECEDENTES
I. A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria do 1 de marzo de 2021, a proposta do
concelleiro delegado de Cultura e Emprego, acordou:
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1. Aprobar o proxecto denominado “Obradoiro de Emprego VIGO CAPACITA VII”, elaborado
polo Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego do Concello de Vigo.
2. Solicitar á Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia a subvención
contemplada no citado proxecto, de acordo co establecido na “ORDE do 31 de decembro de
2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os
obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2021, publicado no DOG. núm. 22, do 3 de febreiro.
3. Asumir as obrigas económicas que ao Concello lle poidan corresponder no
desenvolvemento do proxecto, mediante a dotación, nos orzamentos municipais dos anos
2021 e 2022, das correspondentes partidas para o cofinanciamento deste proxecto.
4. Delegar no Concelleiro de Cultura e Emprego, a representación do Concello na
tramitación e xestión do Obradoiro de Emprego “VIGO CAPACITA VII”.
II. Con data do 10 de setembro de 2021, recíbese a notificación da concesión da subvención
para a realización do proxecto de Obradoiro dual de Emprego denominado “VIGO
CAPACITA VII” por resolución da Xefe Territorial de Pontevedra - Sede Vigo da Consellería
de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, ao abeiro da ao abeiro da Orde de
31 de decembro de 2021 (DOG núm. 22, do 3 de febreiro de 2021) pola que se establecen
as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da
Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento TR353A), co número de
expediente 36/00030/2021 na que unha vez avaliada a solicitude presentada resolve
conceder unha subvención polo importe de 346.946,00 € para o financiamento dos custos
de formación profesional para o emprego e os gastos salariais derivados dos contratos de
traballo que se subscriban co alumnado.
A resolución supón a aceptación das especialidades formativas solicitadas, de “Cociña
(HOTR0408)” e de “Servizos de Restaurante (HOTR0608)”, e contará con 20 alumnos/astraballadores/as, e un unha equipo directivo composto de 1 director/a, 1 titor/a, 1
administrativo/a e 2 experto/a/s docentes.
Da cantidade global de concesión da subvención (346.946,00 €), 125.568,00 €
corresponden á subvención para gastos de formación e funcionamento e 221.378,00 € para
gastos salariais do alumnado-traballador participante no obradoiro.
O órgano competente para adopción do presente acordo é a Xunta de Goberno Local, de
conformidade coas competencias atribuídas polo artigo 127 da LRBRL, previa remisión do
expediente á Intervención Xeral Municipal.
Polo anteriormente exposto e, previa remisión do expediente á Intervención Xeral Municipal
e coa conformidade do Sr. Concelleiro-Delegado de Cultura e Emprego, nos termos das
delegacións competenciais efectuadas por Resolución da Alcaldía do 4 de setembro de
2020 aprobando o "Texto consolidado de delegación de competencias en concelleiros e
concelleiras de área do Concello de Vigo" e acordo da Xunta de Goberno Local do 5 de
novembro de 2020 aprobando o "Texto consolidado de delegación de competencias da
Xunta de Goberno Local nos concelleiros-delegados de área e nos demais delegados de

competencias" e rectificación de erros posteriores de datas 19 de novembro e 23 de
decembro de 2020), elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA DE ACORDO
1.- Aceptar a subvención concedida para a realización do proxecto de Obradoiro dual
de Emprego denominado “VIGO CAPACITA VII”, mediante resolución da Xefa
Territorial do servizo de Formación e Colocación da Consellería de Emprego e
Igualdade da Xunta de Galicia, notificada en data 10/09/2021, ao abeiro da Orde de
31 de decembro de 2021 (DOG núm. 22, do 3 de febreiro de 2021) pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros
duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, co número de expediente
36/00030/2021, polo importe de 346.946,00 € para o financiamento dos custos de
formación profesional para o emprego e os gastos salariais derivados dos contratos
de traballo que se subscriban co alumnado.
2.- Encomendar ao Servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local, a
xestión do proxecto de obradoiro de emprego “VIGO CAPACITA VII”, conforme aos
criterios establecidos na referida Orde de 31 de decembro de 2021

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

9(838).PROPOSTA DE ENCOMENDA DE REDACCIÓN DO PROXECTO
“INSTALACIÓN DUN SISTEMA DE MEDIDA DE SUBPRESIÓNS NA PRESA DE
ZAMÁNS”. EXPTE. 1032/441.
Dáse conta do informe-proposta do 16/09/21, asinado polo xefe do Servizo
Administrativo e de Control Orzamentario, o xefe do Servizo Xurídico de Servizos
Xerais e polo concelleiro-delegado de Fomento, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
I.- A Xunta de Goberno Local, en sesión de 30 de decembro de 2020, acordou aprobar a
prórroga da concesión administrativa para a xestión integral do servizo de abastecemento e
saneamento de augas de Vigo, outorgada a Aqualia FCC-Vigo UTE, en virtude do acordo
plenario de 25 de outubro de 1990, por un período con vixencia de cinco anos, con efectos
dende o 1 de xaneiro de 2021 ata o 31 de decembro de 2025.
II.- No devandito acordo de prórroga, no apartado primeiro, recóllese a execución dun plan
de investimentos, cuxa contía anual se especifica no cadro que figura no mesmo apartado
primeiro, baixo o título “outros investimentos”; plan de investimentos que se concretará nos
correspondentes proxectos técnicos que deberán observar o procedemento acordado pola
XGL en sesións de datas 08.03.2013 e 22.03.2013 (modificado en data 06.05.2021), o
informe “análise de necesidades de investimento a curto prazo para a xestión do ciclo
integral da auga” de data 28.12.2020 e o cadro de prezos das unidades de obra que rexerán
nas obras de inversión da dita concesionaria, aprobado pola XGL en data 22.03.2013.
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III.- No punto III, relativo aos “Actos administrativos a través dos que se exercitará o control
das obras de inversión da entidade concesionaria Aqualia” do devandito Acordo de 8 de
marzo de 2013, aprobatorio do procedemento para a execución do plan de inversións,
establécese que dende a Área de Fomento proporase á Xunta de Goberno Local a
encomenda á entidade concesionaria Aqualia da redacción dos correspondentes proxectos
técnicos para a súa inclusión no Plan de Investimentos, previa xustificación da conveniencia
e idoneidade do investimento.
IV.- Con data 13 de setembro de 2021 os Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
municipais emitiron informe xustificativo da conveniencia, idoneidade e do carácter prioritario
e non aprazable da actuación consistente na ““INSTALACIÓN DUN SISTEMA DE MEDIDA
DE SUBPRESIÓNS NA PRESA DE ZAMÁNS”. O devandito informe indica o seguinte:
“A presa de Zamáns, que encora as augas do río do mesmo nome (tamén denominado
Vilaza ou Amial) está destinada a almacenar auga con destino ao abastecemento de Vigo.
Trátase dunha presa de gravedade a base de formigón ciclópeo, rematada no ano 1960.
De acordo ao previsto na normativa, anualmente deben realizarse informes de seguridade
para comprobar o estado da presa e a súa seguridade. Co fin de garantir un adecuado
seguimento do comportamento da presa, resulta necesario instalar un sistema de medida de
subpresións, que permita facer seguimento das presións no contacto entre a presa e o
terreo. Esta circunstancia foi posta de manifesto na revisión dos informes anuais de
comportamento dos anos 2018 e 2019 da presa.
Tendo en conta a situación e as circunstancias expostas, considérase que a actuación de
“INSTALACIÓN DUN SISTEMA DE MEDIDA DE SUBPRESIÓNS NA PRESA DE ZAMÁNS”
é unha actuación necesaria que non debe demorarse”.
V.- A vista deste informe, con data 14 de setembro de 2021 o Concelleiro Delegado da Area
de Fomento resolveu iniciar o correspondente expediente para o encargo á Entidade
Concesionaria Aqualia FCC-Vigo UTE da redacción do correspondente proxecto técnico de
obras de “INSTALACIÓN DUN SISTEMA DE MEDIDA DE SUBPRESIÓNS NA PRESA DE
ZAMÁNS”.
VI.- O proxecto a redactar debera adecuarse ao citado cadro de prezos de unidades de
obra, aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de 22 de marzo de 2013. No caso
de unidades de obra que non figuren no mesmo, se deberá adecuar aos prezos xerais de
mercado, tal e como se establece no citado Acordo.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO

1º.- Encomendar á Entidade Concesionaria Aqualia FCC-Vigo UTE a redacción do proxecto
técnico das obras de “INSTALACIÓN DUN SISTEMA DE MEDIDA DE SUBPRESIÓNS NA
PRESA DE ZAMÁNS”
2º.- Designar aos Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos D. Jerónimo Centrón Castaños e
D. Xacobe Paz Salgado como directores do proxecto das obras de “INSTALACIÓN DUN
SISTEMA DE MEDIDA DE SUBPRESIÓNS NA PRESA DE ZAMÁNS”

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

10(839).PROPOSTA
DE
ENCOMENDA
REDACCIÓN
PROXECTO
“RENOVACIÓN DO SANEAMENTO NA RÚA ESTRADA”. EXPTE. 1033/441.
Dáse conta do informe-proposta de data 16/09/2021, asinado polo xefe do Servizo
Administrativo e Control Orzamentario, o xefe do Servizo Xurídico Servizos Xerais e
polo concelleiro-delegado de Fomento, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
I.- A Xunta de Goberno Local, en sesión de 30 de decembro de 2020, acordou aprobar a
prórroga da concesión administrativa para a xestión integral do servizo de abastecemento e
saneamento de augas de Vigo, outorgada a Aqualia FCC-Vigo UTE, en virtude do acordo
plenario de 25 de outubro de 1990, por un período con vixencia de cinco anos, con efectos
dende o 1 de xaneiro de 2021 ata o 31 de decembro de 2025.
II.- No devandito acordo de prórroga, no apartado primeiro, recóllese a execución dun plan
de investimentos, cuxa contía anual se especifica no cadro que figura no mesmo apartado
primeiro, baixo o título “outros investimentos”; plan de investimentos que se concretará nos
correspondentes proxectos técnicos que deberán observar o procedemento acordado pola
XGL en sesións de datas 08.03.2013 e 22.03.2013 (modificado en data 06.05.2021), o
informe “análise de necesidades de investimento a curto prazo para a xestión do ciclo
integral da auga” de data 28.12.2020 e o cadro de prezos das unidades de obra que rexerán
nas obras de inversión da dita concesionaria, aprobado pola XGL en data 22.03.2013.
III.- No punto III, relativo aos “Actos administrativos a través dos que se exercitará o control
das obras de inversión da entidade concesionaria Aqualia” do devandito Acordo de 8 de
marzo de 2013, aprobatorio do procedemento para a execución do plan de inversións,
establécese que dende a Área de Fomento proporase á Xunta de Goberno Local a
encomenda á entidade concesionaria Aqualia da redacción dos correspondentes proxectos
técnicos para a súa inclusión no Plan de Investimentos, previa xustificación da conveniencia
e idoneidade do investimento.
IV.- Con data 13 de setembro de 2021 os Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
municipais emitiron informe xustificativo da conveniencia, idoneidade e do carácter prioritario

S.ord. 22/09/2021

e non aprazable da actuación consistente na “RENOVACIÓN DO SANEAMENTO NA RÚA
ESTRADA”. O devandito informe indica o seguinte:
“A presa de Zamáns, que encora as augas do río do mesmo nome (tamén denominado
Vilaza ou Amial) está destinada a almacenar auga con destino ao abastecemento de Vigo.
Trátase dunha presa de gravedade a base de formigón ciclópeo, rematada no ano 1960.
“ A rede de saneamento da rúa Estrada sufre problemas de capacidade no seu treito inicial
(á altura dos números 6 e 4) debido fundamentalmente a dous motivos:
O colector, que ten un diámetro de 800mm, desauga no colector da rúa Esturáns despois
de atravesar o garaxe do edificio situado no número 4 da rúa Estrada. Este treito, duns 50
metros, ten un diámetro menor que o resto do colector (500 mm), provocando desbordes do
mesmo e enchentas no garaxe do edificio coincidindo con episodios de fortes precipitacións.
Adicionalmente, augas arriba (a través dun calexón existente entre o nº 6 da rúa Estrada e o
Colexio Público Escultor Acuña) existe unha derivación dende o colector da rúa Estrada ata
o colector que discurre pola rúa Esturáns mediante unha canalización de diámetro 400 mm,
que debido á súa cota fai que o colector da rúa Estrada permaneza parcialmente en carga,
xerando unha acumulación importante de sedimentos no colector da rúa Estrada.
Resulta necesario unha mellora da rede de saneamento na rúa Estrada e contorna, de xeito
que se deseñe unha rede que conecte o colector da rúa Estrada na confluencia co Camiño
Chouzo, discurrindo por viario público, e corrixa os problemas de cota do colector que
discurre entre a rúa Estrada e Esturáns a través do calexón que conecta co Colexio Público
Escultor Acuña.
Tendo en conta a situación e as circunstancias expostas, considérase que a actuación de
“Renovación do saneamento da rúa Estrada” é unha actuación necesaria que non debe
demorarse.”
V.- A vista deste informe, con data 14 de setembro de 2021 o Concelleiro Delegado da Area
de Fomento resolveu iniciar o correspondente expediente para o encargo á Entidade
Concesionaria Aqualia FCC-Vigo UTE da redacción do correspondente proxecto técnico de
obras de “RENOVACIÓN DO SANEAMENTO NA RÚA ESTRADA” .
VI.- O proxecto a redactar debera adecuarse ao citado cadro de prezos de unidades de
obra, aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de 22 de marzo de 2013. No caso
de unidades de obra que non figuren no mesmo, se deberá adecuar aos prezos xerais de
mercado, tal e como se establece no citado Acordo.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte

ACORDO
1º.- Encomendar á Entidade Concesionaria Aqualia FCC-Vigo UTE a redacción do proxecto
técnico das obras de “RENOVACIÓN DO SANEAMENTO NA RÚA ESTRADA”
2º.- Designar aos Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos D. Jerónimo Centrón Castaños e
D. Xacobe Paz Salgado como directores do proxecto das obras de “RENOVACIÓN DO
SANEAMENTO NA RÚA ESTRADA” .

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

11(840).PROPOSTA DE ACTUALIZACIÓN DO “PLAN DE MOBILIDADE
URBANA SOSTIBLE” DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 969/441.
Visto o informe de fiscalización do 20/09/21, dáse conta do informe-proposta de data
16/09/2021, asinado pola técnica de xestión, o xefe do Servizo Administrativo e
Control Orzamentario, o xefe do Servizo Xurídico Servizos Xerais e polo concelleirodelegado de Fomento, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
I.- A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 27 de xuño de 2014, acordou aprobar o
“Plan de Mobilidade urbana sostible da Cidade de Vigo”, elaborado pola empresa Plans
Estratéxicos Territoriais de Transporte e Ambientais S.L. (PETTRA), en virtude de contrato
de servizos (Expte. 88867/210).
II.- O devandito plan, que integrou as estratexias vixentes no Concello de Vigo para a
mellora e optimización da mobilidade urbana, materializouse case na súa totalidade, aínda
que o transcurso de mais de 6 anos, e as actuacións desenvolvidas na cidade a través dos
proxectos de "humanizacións" así como o desenvolvemento da “Estratexia de
Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado, EDUSI VIGO VERTICAL" por parte da
Concellería de Fomento como responsable da súa dirección e coordinación, e os
importantes cambios no concepto de mobilidade urbana, aconsellan a realización dunha
actualización do devandito documento en relación ás actuacións executadas.
Este proceso de actualización atende tamén á necesidade de cumprimentar un dos
obxectivos específicos do Obxectivo Temático 4 no marco da EDUSI Vigo Vertical, o
Obxectivo Específico 4.5.1. “Fomento de la mobilidade urbana sustentable: transporte
urbano limpo, transporte colectivo, conexión urbana-rural, melloras na rede viaria, transporte
ciclista, peonil, mobilidade eléctrica e desenvolvemento de sistemas de subministro de
enerxías limpas”. O Programa Operativo Plurirrexional de España no que se enmarca a
Estratexia, establece que as accións a desenvolver para acadar os devanditos obxectivos
xurdirán necesariamente dun Plan de Mobilidade Urbana Sostible.
Todo isto xúntase cos novos horizontes e cambios na lexislación e normativas estatais e
europeas, polo que se expón a necesidade de actualización do actual Plan de Mobilidade
Urbana Sostible (PMUS), en consonancia coa metodoloxía establecida na "Guía práctica
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para a elaboración e implantación de Plans de Mobilidade Urbana Sostible" redactada polo
IDAE, e tendo en conta a proposta da Comisión Europea sobre Mobilidade Urbana Sostible,
aprobada en 2013, COM (2013) 913 final, e outros documentos a nivel europeo como a
segunda edición das “Directrices Europeas para o Desenvolvemento e Implementación de
Plans de Mobilidade Urbana Sostible”, co obxectivo de adaptarse ao novo marco estratéxico
Estatal e Europeo.
III.- Mediante resolución do Concelleiro delegado da Área de Fomento e Servizos de data
29.05.2020, autorizouse o contrato de servizos para a actualización da incidencia no Plan de
Mobilidade Urbana Sostible do Concello de Vigo das actuacións realizades dende a Área de
Fomento, a favor da empresa EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. (Expte. 558/441).
IV.- Unha vez realizados os tramites necesarios para a elaboración dos traballos solicitados
e a recompilación da documentación necesaria para actualización do devandito Plan, por
parte da empresa EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. presentouse no mes decembro de
2020, documento de actualización do Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello de
Vigo (PMUS), o cal foi obxecto de estudo e emenda por parte dos distintos servizos
municipais do Concello de Vigo con responsabilidades no ámbito da mobilidade urbana
sostible.
V.- O documento de Actualización do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) atópase
estruturado en tres epígrafes principais, precedidos dunha pequena introdución e descrición
da situación actual con respecto ao ano 2014,
e finalizando cun apartado de
Consideracións finais.
Respecto ao contido dos principais epígrafes:
➢ FASE I: Toma de datos e análise: fase esencial para coñecer a situación de partida
de cara a poder cuantificar e avaliar cada un dos aspectos da análise sectorial da
mobilidade e o transporte, detectando os seus principais problemas e oportunidades.
O obxectivo principal desta fase é describir o escenario actual de mobilidade de Vigo
e as relacións cos municipios da súa Área metropolitana. A partir do coñecemento da
situación de base, realízase unha análise das potencialidades e os problemas do
ámbito de estudo, considerando unha serie de obxectivos específicos.
➢ FASE II: Identificación de problemas e retos: a integración de todas as análises
sectoriais dá lugar ao establecemento do diagnóstico da situación actual e
problemática da mobilidade detectadas. Trátase de establecer as condicións de
partida que permiten caracterizar os escenarios futuros, unha vez sexan definidas as
accións e medidas que propón o PMUS, tras integrar as medidas no sistema de
transporte xunto coa mobilidade futura prevista.
➢ FASE III: Obxectivos e propostas de actuación: esta fase ten como obxecto a
definición dun conxunto de propostas sí como a programación temporal e a
valoración económica da súa implantación para potenciar a mobilidade urbana de
forma sostible en Vigo, a partir dos datos, situacións e indicadores que se
documentan no apartado de diagnóstico.
Por último, no apartado de Consideración finais, conclúe cunha evolución positiva respecto

ao grao de execucións das medidas contempladas no PMUS 2014, amosando a implicación
do Concello de Vigo en materia de políticas de mobilidade urbana sostible.
VI.- Consta no expediente administrativo, informe técnico favorable á proposta de
actualización do PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE DO CONCELLO DE VIGO,
asinado pola técnica de Xestión, polo Enxeñeiro de Camiños , Canais e Portos, polo Xefe do
Servizo de Vías, Obras e Infraestruturas e polo Xefe da Área de Inversións en datas 23 e 24
de xuño de 2021.
VII.- En relación coa tramitación do citado documento debe considerarse o disposto no
apartado 5 do artigo 101 da Lei 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostible, que establece
que na elaboración e revisión dos Planes de Mobilidade Sostible, se garantirá a
participación publica segundo o previsto na Lei 27/2006 de 18 de xullo que regula os
dereitos de acceso a información, de participación publica e de acceso a xustiza en materia
de medio ambiente.
Asemade, en relación á participación dos cidadáns no procedemento de elaboración das
normas con rango de Lei e regulamentos, a Lei do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas no seu artigo 133, establece que con carácter previo á elaboración
do proxecto o anteproxecto de lei o de regulamento, se substanciará unha consulta pública,
a través do portal WEB da Administración competente na que se recadará a opinión dos
suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura
norma acerca de:
a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa.
b) A necesidade e oportunidade da súa aprobación.
c) Os obxectivos da norma.
d) As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.”
VIII.- A Xunta de Goberno Local na sesión de data 16 de xullo de 2021 adoptou entre outros
o seguinte Acordo ;
“Abrir o trámite de consulta pública previsto no artigo 133 da LPACAP, coas indicacións que
se conteñen no anexo que se achega ao presente acordo, para a aprobación do documento
de Actualización do Plan de Mobilidade Urbana Sostible da Cidade de Vigo, elaborado pola
empresa EPTISA Servicios de Ingeniería S.L., a través do enlace https://consulta.vigo.org/,
durante un prazo de 15 días hábiles, para que a cidadanía, organizacións e asociacións que
así o consideren poidan facer chegar as súas opinións acerca dos aspectos que figuran
recollidos no devandito anexo.”
En cumprimento do citado Acordo abriuse un prazo de consulta previa dende o día 5 de
agosto até o día 26 de agosto de 2021.
XIX.-En data 7 de setembro de 2021, expídese certificado pola Secretaria de Administración
Municipal que indicando o seguinte:
“Que consultada a aplicación informática de xestión de expedientes non consta que se
presentara, durante dito período de 15 días hábiles, no Rexistro Xeral deste Concello ningún
alegación.
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Que finalizado o prazo indicado de 15 días hábiles e consultada a aplicación informática de
xestión de expedientes presentou alegación, a través do Rexistro Xeral do Concello, a
seguinte entidade:

Q2866004A ORGANIZACIÓN
210178760, de 31/08/2021).”
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DE

CIEGOS

ESPAÑOLES

(Documento

X.- En relación as alegacións presentadas, en data 14 de setembro de 2021, emítese
informe técnico asinado pola Técnico de Xestión, polo Enxeñeiro de Camiños , Canais e
Portos, polo Xefe do Servizo de Vías, Obras e Infraestruturas e polo Xefe da Área de
Inversións, concluíndo o seguinte:
“A vista do exposto no apartado anterior enténdense que non é necesaria unha modificación
do documento de actualización do Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello de Vigo:
Por un lado, no referente ás alegacións relativas á inclusión de aspectos relacionados coa
normativa en materia de accesibilidade, apuntar que esta é unha cuestión de obrigado
cumprimento en todos os proxectos que se levan a cabo no Concello de Vigo, nos que,
como se indica no apartado anterior, se garante o cumprimento da devandita normativa, a
través das realización das análises correspondentes, de cara a acadar unha accesibilidade
universal.
Por outro lado, e en relación ás demais alegacións presentadas, apuntar que, tal e como se
expón no punto anterior, considéranse incluídas no apartado referido ao “Plan de
accesibilidade municipal: supresión de barreiras”.

CONSIDERACIÓNS DE DEREITO
Primeiro.- O artigo 99 da Lei 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostible dispón que no
ámbito das súas competencias, as Administracións Públicas promoverán políticas de
mobilidade sostible, que respecten, entre outros principios, o dereito dos cidadáns ao
acceso aos bens e servizos nunhas condiciones de mobilidade adecuadas, accesibles e
seguras, e co mínimo impacto ambiental e social posible e o artigo 25 da LRBRL atribúe ao
municipio como propias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades
Autónomas, competencias en materia de tráfico, estacionamento de vehículos e mobilidade
e transporte colectivo urbano.
Segundo.- A mesma Lei 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostible, define, no seu artigo
101, os plans de mobilidade sostible como o conxunto de actuacións que teñen como
obxectivo a implantación de formas de desprazamento máis sostibles no ámbito xeográfico
que corresponda, priorizando a redución do transporte individual en beneficio dos sistemas
colectivos e doutros modos non motorizados de transportes e desenvolvendo aqueles que
fagan compatibles crecemento económico, cohesión social, seguridade viaria e defensa do
medio ambiente, garantindo, de esta forma, unha mellor calidade de vida para os cidadáns.
Estes planes deberán dar cabida a solucións e iniciativas novas, que reduzan eficazmente o
impacto medioambiental da mobilidade, ao menor custe posible.

No parágrafo 2º do mesmo precepto precisa que 2. os plans de mobilidade poden ter un
ámbito territorial autonómico, supramunicipal ou municipal.
Terceiro.- Respecto ao contido dos plans de mobilidade sostible, a propia lei no seu artigo
101, no seu punto 4 e 5, establece que:
“Los Planes de Movilidad Sostenible autonómicos, supramunicipales o locales ajustarán su
contenido a lo establecido en la normativa que resulte aplicable, así como a los principios
recogidos en la presente Ley y a lo dispuesto en los instrumentos de planificación que les
afecten y, en especial, a los relativos a infraestructuras, transportes, ahorro y eficiencia
energética, así como a la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.
El contenido de los Planes de Movilidad Sostenible incluirá, como mínimo, el diagnóstico de
la situación, los objetivos a lograr, las medidas a adoptar, los mecanismos de financiación
oportunos y los procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión y un análisis de
los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales. Lo expuesto será igualmente
exigible al contenido de esos Planes en lo relativo a la seguridad vial”
Cuarto.- Asemade, no seu último parágrafo, o dito artigo 101 establece que: «5. En la
elaboración y revisión de los Planes de Movilidad Sostenible a que se refiere este artículo,
se garantizará la participación pública según lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio,
que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a
la justicia en materia de medio ambiente».
Quinto.- O devandito documento de ACTUALIZACIÓN DO PLAN DE MOBILIDADE
URBANA SOSTIBLE DA CIDADE DE VIGO foi elaborado cumprindo os criterios, obxectivos
e contidos regrados e prescritos nos artigos 99, 100 e 101 da Lei 2/2011 de 4 de marzo
sobre Economía Sostible, e as directrices da Estratexia Española de Mobilidade Sostible e
na súa tramitación garantizouse a participación pública segundo o previsto en la Ley
27/2006, de 18 de julio, mediante a apertura do trámite de consulta pública, previsto no
artigo 133 da LPACAP, tal e como se reflicte nos antecedentes nos antecedentes do
presente informe-proposta.
Sexto.- Como queira que o Plan de mobilidade urbana da cidade de Vigo afecta a toda a
súa veciñanza, considerase conveniente a publicación da parte dispositiva da resolución da
aprobación do documento da súa actualización no BOP de Pontevedra e en dous dos diarios
de maior circulación da provincia, con indicación do lugar físico ou electrónico onde se
poderá consultar o seu contido e do acto da súa aprobación e do contido do Plan na sede
electrónica do concello de Vigo, con expresión dos recursos procedentes.
Polo exposto e conforme á Resolución de delegación de competencias de data 26 de xuño
de 2019, pola que as competencias nesta materia de mobilidade corresponden á Concellería
Delegada de Fomento e Servizos, proponse á Xunta de Goberno local a adopción do
seguinte
ACORDO
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PRIMEIRO.- Aprobar o documento de ACTUALIZACIÓN DO PLAN DE MOBILIDADE
URBANA SOSTIBLE DA CIDADE DE VIGO, elaborado pola empresa EPTISA Servicios de
Ingeniería S.L. e cuxo texto se adxunta a presente proposta.
SEGUNDO.- Dese traslado do presente acordo ao Servizo de Administración Electrónica
para a súa publicación na sede electrónica municipal.
TERCEIRO.- Publíquese a resolución da aprobación do documento de ACTUALIZACIÓN
DO PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE DA CIDADE DE VIGO, con indicación do
lugar físico ou electrónico onde se poderá consultar o seu contido, no BOP de Pontevedra e
en dous dos diarios de maior circulación da provincia.
CUARTO.- A presente resolución é definitiva en vía administrativa e contra a mesma os
interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o órgano que ditou a
mesma, no prazo dun mes, a contar do seguinte ao da última publicación que teña lugar, ou
impugnala directamente ante o xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de
dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación arriba indicada, sen
prexuízo de que os interesados poidan exercitar, no seu caso, calquer outro que estimen
procedente.
Para o caso de formular recurso potestativo de reposición non poderán interpoñer recurso
contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o de reposición ou se
produza a súa desestimación presunta.

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

12(841).PRÓRROGA DO CONTRATO DO PROGRAMA DE EDUCACIÓN
FAMILIAR DA "REDE MUNICIPAL DE VIVENDAS DE PROTECCIÓN A VÍTIMAS
DE VIOLENCIA DE XÉNERO". EXPTE. 9563/224.
Visto o informe xurídico do 13/09/21 e o informe de fiscalización do 15/09/21, dáse
conta do informe-proposta do 01/09/21, asinado pola xefa do Servizo de Igualdade,
a concelleira-delegada de Área e polo concelleiro-delegado de Orzamentos e
Facenda, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local en data 19 de decembro de 2019, acorda adxudicar á FUNDACIÓN ALDABA (G-82.453.606), o procedemento aberto simplificado para a contratación do
servizo do programa de educación familiar da rede municipal de vivendas de protección a vítimas de violencia de xénero por un prezo total do contrato por un ano de duración por importe de 28.509,98 euros (contrato exento de IVE).
En data 26.12.2019 o Concello de Vigo (a través da concelleira delegada de Contratación,
Patrimonio e Xestión Municipal), e a entidade adxudicataria (a través do representante da
entidade), asinan o contrato. A cláusula 5ª do mesmo establece que o prazo do contrato é

de 1 ano, dende o día seguinte á última sinatura. Están contempladas dúas prórrogas dun
ano de duración cada unha.
En data 27.12.2019 realízase a última firma no contrato correspondente á sinatura da Secretaria do Goberno Local polo que o contrato entra en vigor o día 28 de decembro de 2019.
Atendendo á cláusula 7ª do Prego de cláusulas administrativas particulares deste contrato,
“Este contrato poderá ser obxecto de prórroga polo período que se prevé no apartado 4.C
das FEC, que será obrigatoria para o adxudicatario, sempre que medie acordo expreso da
Xunta de Goberno do Concello de Vigo e o preaviso se produza, cando menos, con dous
meses de antelación á finalización do prazo de duración do contrato. Quedan exceptuados
da obriga de preaviso os contratos cuxa duración fora inferior a dos meses.”
En data 16.10.2020 a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da primeira prórroga
anual do contrato para o período comprendido entre o 28 de decembro de 2020 ao 27 de
decembro de 2021, ambos incluídos.
Co obxecto de propoñer a aprobación da segunda prórroga do contrato este órgano xestor
informa de que a xestión por parte da entidade concesionaria está a ser satisfactoria, os
traballos están a executarse eficazmente, e as obrigas establecidas no contrato están a
cumprirse. Non se produciron incidencias por parte da empresa que afecten ao normal
funcionamento do servizo, polo que se valora procedente continuar coa mesma
adxudicataria e proceder á tramitación dunha segunda prórroga do contrato.
A teor do exposto, cómpre pois, propoñer a aprobación dunha segunda prórroga do actual
contrato que comprenderá o seguinte período: 28 de decembro de 2021 ao 27 de decembro
de 2022 (ambos incluídos).
Para facer fronte aos pagos dos gastos do servizo durante o período desta prórroga é necesario comprometer o importe total de 28.509,98 €. As obrigas económicas derivadas da
segunda prórroga do contrato serán atendidas a conta da dispoñibilidade de crédito
orzamentario para o futuro exercicio 2022 da Concellería de Igualdade na partida
orzamentaria “Plan municipal de Igualdade” 2311 2279906.
Polo devandito, ante a necesidade de continuar coas prestacións ás que se refire o presente
expediente de contratación, en beneficio e defensa dos intereses municipais, e previo o preceptivo informe de Asesoría Xurídica e de Intervención Xeral, proponse á Xunta de Goberno
Local que adopte o seguinte acordo:
“1º.- Aprobar unha prórroga de un ano de duración do contrato do programa de educación familiar da rede municipal de vivendas de protección a vítimas de violencia de
xénero desde o 28 de decembro de 2021 ao 27 de decembro de 2022, ambos incluídos, coa entidade “Fundación Aldaba” (G-82.453.606), actual adxudicataria do contrato por acordo da Xunta de Goberno Local de data 19 de decembro de 2019.
2º.- Aprobar o gasto de 28.509,98 euros para facer fronte ao pago do contrato durante a vixencia da prórroga con cargo á dispoñibilidade de crédito orzamentario para o
futuro exercicio 2022 na partida orzamentaria “Plan municipal de Igualdade” 2311
2279906 do futuro exercicio 2022 da Concellería de Igualdade.
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3º.- Notificar o presente acordo á adxudicataria, comunicar este acordo ao Tribunal
de Contas e ao Rexistro de Contratos do Sector Público de acordo co establecido
nos artigos 335.2 e 346.3, respectivamente, da Lei de Contratos do Sector Público e
publicar este acordo no perfil de contratante do Concello de Vigo”.

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

13(842).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN GALLEGA DE "AMIGOS DEL ROCÍO DE
VIGO", EXPTE. 10069/320.
Visto o informe de fiscalización do 06/09/21, dáse conta do informe-proposta do
30/08/21, asinado pola xefa do Servizo de Participación Cidadá, polo concelleirodelegado de Área e polo concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o
seguinte:
ANTECEDENTES
I. Con data de entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo o 18/03/2021, Dona Ana María
Argibay Villaverde (DNI: 3602*****), en calidade de presidenta da “Asociación Gallega de
Amigos del Rocío de Vigo” (CIF: G36820637), achegou escrito (doc. nº210044441), que
xunto coa achega posterior de data 08/04/2021 doc. 210055902, solicita a celebración dun
convenio de colaboración co Concello de Vigo, para darlle continuidade a oferta de actividades programadas pola entidade para o 2021, entre os meses de outubro de 2020 a setembro 2021, mediante unha axuda económica no financiamento dos gastos de mantemento e
aluguer do local social.
II. Segundo a documentación presentada, será a presidenta, Dona Ana María Argibay
Villaverde, a persoa responsable de representar á asociación perante calquera organismo
público ou privado, polo tanto para a sinatura do convenio.
III. “Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo”, seguindo o disposto no art. 14 da
LXS e Base 38ª.9 das Bases de Execución do Orzamento, acredita, documentalmente, o
cumprimento dos requisitos necesarios para acadar a condición de beneficiaria, a saber:
•

Documentación acreditativa de estar ao corrente coas súas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, vixentes de conformidade co art. 23.3 do RLXS:

•

Xustificante de obtención telemática de datos da Axencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT), de data 14/04/2021
Certificado da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de data 14/04/2021
Xustificante de obtención telemática de datos da Seguridade Social, de data
14/04/2021
Certificado do Concello de Vigo, de data 24/03/2021

•
•
•

Así mesmo, a entidade interesada achega, a seguinte documentación:
1. Solicitude convenio de colaboración (anexo I).
2. Datos do representante legal (anexo II).
3. Declaración responsable do presidente da entidade, de non incorrer en ningunha das
prohibicións e circunstancias dos artigos 13 e 34 da LXS e artigos 10 e 31.6 da Lei de
Subvencións de Galicia (anexo III).
4. Declaración de outras axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo proxecto (anexo
IV).
5. Consulta de verificación de datos (anexo V).
6. Datos da entidade bancaria (anexo VI).
7. Orzamento equilibrado (anexo VII) que serve de base para o outorgamento da subvención
é o que se reflicte a seguir:

ORZAMENTO DE GASTOS DE ALUGUER E MANTEMENTO (01/10/2020-30/09/2021)
Aluguer

3.630,00 €

Xestoria

1.452,00 €

Copisteria - Ofimática

50,00 €

Correos

10,00 €

Auga

300,00 €

Electricidade

150,00 €

TOTAL

5.592,00 €

INGRESOS DA ENTIDADE (outubro 2020 a setembro 2021)
Subvención Concello
Cuotas Socios
TOTAL

5.000,00 €
592,00 €
5.592,00 €

8. Contrato de aluguer.
9. Copia da póliza do seguro de responsabilidade civil e xustificante bancario acreditativo da
súa vixencia.
10. Información explicativa do desenvolvemento do programa de actividades propostas para
a súa inclusión nas cláusulas do convenio, que inclúa entre outros:
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a) Fundamentación, obxectivos e metas
b) Descrición da actividade, datas de inicio e finalización
c) Lugar de realización
d) Medios de difusión, información e publicidade (incluído o patrocinio da Concellaría)
e) Recursos humanos e materiais
f) Sistemas de avaliación, etc.
Coa achega desta documentación, a asociación cumpre, así mesmo, co disposto no art. 8
do Regulamento de Participación Cidadá, aprobado por acordo plenario de 26/03/92,
modificado por acordo de data 31/03/93.
IV. Polo que se refire á beneficiaria, consultado o arquivo do servizo de Participación Cidadá,
a “Asociación Gallega Amigos del Rocío de Vigo”, está inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións (RMA) co nº 515/97, segundo decreto de Alcaldía de data 08/04/97.
V. O vixente exercicio orzamentario (2021) que foi aprobado polo Pleno xeral, en sesión
ordinaria do 23/12/2020, inclúe expresamente a partida 9240 4800001 “Convenio Asociación
Gallega de Amigos del Rocío de Vigo”, cunha dotación orzamentaria de 5.000,00 €.
VI. En data 24/03/2021 o concelleiro delegado de Participación Cidadá e Festas, asinou a
orde de inicio de expediente para tramitar o presente convenio.
VII. A petición do servizo de Participación Cidadá, expídese certificación de data 24/03/2021
do tesoureiro municipal , acreditativa de que a beneficiaria non ten débedas de dereito
público, na vía de constrinximento, pendente de pagamento, no Concello de Vigo.
VIII. A xefa de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local, asina a memoria xustificativa
e o texto do convenio que se propón para aprobación.

FUNDAMENTOS DE DEREITO
I. OBXECTO
O obxecto do presente expediente é a concesión dunha subvención nominativa á
“ASOCIACIÓN
GALLEGA DE AMIGOS DEL ROCÍO DE VIGO” (G-36820637), que se
instrumentaliza a través dun convenio cuxo texto consta no expediente e que se propón para
aprobación, para subvencionar os gastos de mantemento e aluguer do local social,
necesarios para levar a cabo a organización e desenvolvemento das actividades
programadas pola asociación dende outubro de 2020 ata setembro de 2021.
O Concello de Vigo, coa finalidade de afondar na colaboración co tecido asociativo da
cidade, establece esta canle de cooperación coa “Asociación Gallega de Amigos del Rocío
de Vigo”.

A entidade “Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo”, de conformidade cos arts. 2 e
3 dos seus Estatutos, asume entre os seus fins e actividades, todos eles de interese para a
cidadanía viguesa, os seguintes:
✔ Humanitarios: axudas a nivel local, nacional e internacional
✔ Culturais: conferencias, cursos, excursións, exposicións, festas, concertos do coro,
visitas culturais,...
✔ Festivais benéficos
✔ Relixiosos: misas rocieiras, novenas, excursións ao Rocío...
Atendendo aos principios básicos, o Concello de Vigo comprométese, non só a garantir a
participación, senón tamén a promovela activamente.
Desta vontade común entre o Concello e a Asociación nace o acordo que se plasma no convenio obxecto do presente expediente, no que se reflictan as condicións, pactos, obrigacións
e compromisos asumidos polas partes.
II. SUXEITOS QUE ASINAN O CONVENIO E CAPACIDADE XURÍDICA CON QUE ACTÚA
CADA UNHA DAS PARTES
Dunha parte, asinará o presente convenio a Alcaldía-Presidencia, ao abeiro do art. 124 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL), que lle atribúe a
máxima representación do municipio, correspondéndolle, en caso de ser necesaria a súa
substitución, ao concelleiro delegado de Participación Cidadá e Festas, Pablo Luis Estévez
Rodríguez (segundo Decreto da Alcaldía de delegación de competencias do 17/08/2020).
Doutra parte, asinará o convenio Dona María Argibay Villaverde, con DNI 3602*****, en
calidade de Presidenta da “Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo” (CIF: G36820637), con domicilio social na Rúa Colombia, nº 17- baixo, de Vigo, en nome e
representación da mesma, segundo resulta do anexo incorporado ao expte. 10069/320.
III. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA NA QUE SE FUNDAMENTA A ACTUACIÓN DA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Os artigos 23 do Decreto do 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de
servizos das Corporacións Locais (RSCL) e 294 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
Administración local de Galicia, dispoñen que as Corporacións Locais poderán conceder
subvencións e axudas de contido económico a entidades, organismos ou particulares cuxos
servizos ou actividades complementen ou substitúan á competencia local.
Un dos principais obxectivos da Lei 27/2013 é clarificar as competencias municipais para
evitar duplicidades coas competencias de outras Administracións, de forma que se faga
efectivo o principio “unha Administración unha competencia”. Polo que as Entidades Locais
non deben volver asumir competencias que non lles atribúe a Lei e para as que non conten
co financiamento adecuado.
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Con fundamento na 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, xustifícase a competencia administrativa para a tramitación do
presente expediente segundo o disposto no seu artigo 3.3.b), que non considera, entre
outras, como exercicio de novas competencias, a continuidade da actividade de fomento xa
establecida en exercicios anteriores, tal
e como se veñen desenvolvendo no servizo.
En cumprimento do esquema formal contemplado no apartado cuarto da base 40 das de
execución do orzamento, de acordo co previsto no artigo 199 da Lei 5/1997, do 22 de xullo,
de Administración local de Galicia e artigo 50 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime
xurídico do sector público , o convenio vai acompañado dunha memoria xustificativa na que
figuran os antecedentes, razóns de oportunidade e obxectivos perseguidos coa súa
formalización.
O interese xeral, a competencia administrativa e a conveniencia na concertación do
convenio, recóllense na Memoria xustificativa do convenio, documento obrigado segundo
sinala o art. 50 da Lei 40/2015 e o art. 199 LALG, na que consta xustificada a necesidade e
oportunidade da subscrición do convenio, o seu impacto económico, o carácter non
contractual da actividade en cuestión, e o cumprimento do previsto na lei.
Os pactos que o convenio incorpora estímanse conformes ao interese público que este
persegue e ao ordenamento xurídico e suficientes, coas demais documentación do
expediente, ao fin pretendido así coma ao esquema formal referido.
IV. PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DIRECTA
No caso excepcional de concesión directa segundo o previsto no artigo 22.2.a) da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS), no art. 19.4.a) da Lei 9/2007, de
13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG) e na Base 38.4.2 das de Execución dos
vixentes Orzamentos xerais do Concello de Vigo, o acto de concesión ou o convenio terá o
carácter de bases reguladoras da concesión.
De acordo co disposto nos artigos 28.1 da LXS e 26.1 da LSG, o convenio será o
instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos
orzamentos da Administración concedente.
Segundo resultou acreditado mediante as declaracións responsables e os anexos
achegados ao expediente, a entidade non está incursa en prohibicións para ser beneficiaria
das subvencións, áchase ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte á AEAT, a Axencia
Tributaria de Galicia e a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello
de Vigo.
O convenio entrará en vigor no momento da súa sinatura e despregará os seus efectos ata o
completo desenvolvemento do proxecto subvencionado (2021), sendo gastos
subvencionables aqueles que se realicen entre o 1 de outubro de 2020 e o 30 de setembro
de 2021, sempre e cando, segundo o art. 31 da LXS, respondan de maneira indubidable á
natureza do proxecto subvencionado.

V. CONTÍA TOTAL E CRÉDITO ORZAMENTARIO
O vixente exercicio orzamentario (2021) que foi aprobado polo Pleno xeral, en sesión
ordinaria do 23/12/2020, inclúe expresamente a partida 9240 4800001 “Convenio Asociación
Gallega de Amigos del Rocío de Vigo”, cunha dotación orzamentaria de 5.000,00 €.
Non procede incorporar clásula expresa no convenio referida a inexistencia de relación laboral porque os gastos subvencionables obxecto da subvención que se pretende conceder á
“Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo” son gastos de aluguer e mantemento do
local social.
Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación
deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á
xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de
Subvencións.
Xa que logo, con carácter previo á aprobación do presente acordo pola Xunta de Goberno
Local, deberá emitir informe a Intervención Xeral do Concello sobre a existencia de crédito
axeitado e suficiente, para atender ás obrigas de contido económico que derivan da
concesión do mesmo.
Se o custo total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reducisen na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos, procederá a redución da subvención na mesma
proporción. A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no
momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación
dada aos fondos recibidos.
A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
VI. ANTICIPO
Atendendo ao disposto nas Bases de execución do presuposto, poderase tramitar un pago
anticipado de ata o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de fondos
con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo as
actividades obxecto do presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique o
destino dos fondos solicitados e as necesidades financeiras dos mesmos. O 50% restante
aboarase logo da xustificación da totalidade do programa conveniado.
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O citado precepto, na redacción dada ao mesmo pola Lei 12/2014, de 22 de decembro, de
medidas fiscais e administrativas, dispón que, en ningún caso poderán realizarse pagos
anticipados a beneficiarios cando tivesen solicitado a declaración de concurso, fosen
declarados insolventes en calquera procedemento ou se encontren declarados en concurso,
estean suxeitos a intervención xudicial, ou sexan inhabilitados conforme a Lei 22/2003, de 9
de xullo, concursal, sen que concluíse o período de inhabilitación previsto na sentenza de
cualificación do concurso.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non
atoparse en ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e,
conforme ao artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
VII. PRAZO E FORMA DE XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN MEDIANTE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
En cumprimento do disposto no artigo 65.3.e) da LXS, e de conformidade coas Bases de
execución do Orzamento, no apartado 38ª.4.2, o convenio inclúe a regulación do prazo e
forma de
xustificación polo beneficiario.
O convenio entrará en vigor no momento da súa sinatura e despregará os seus efectos ata o
completo desenvolvemento do proxecto subvencionado (2021), sendo gastos
subvencionables aqueles que se realicen entre o 01/10/2020 e o 30/09/2021, sempre e
cando, segundo o art. 31 da LXS, de maneira indubidable respondan á natureza do
proxecto subvencionado.
A súa sinatura levará consigo a aprobación do compromiso do gasto correspondente, de
acordo có art. 31.3 da LSG.
Conforme ao establecido nos artigos 34.2 da LXS e 31.5 da LSG o pagamento da
subvención realizarase previa a xustificación polo beneficiario da realización da actividade,
proxecto, obxectivo ou adopción do comportamento para o que se concedeu.
O prazo máximo para achegar esta xustificación remata o 30 de setembro de 2021.
A xustificación revestirá a forma de conta xustificativa final que, segundo o art. 30 da LXS,
constitúe un acto obrigatorio do beneficiario, no que se debe incluír, baixo responsabilidade
do declarante, os xustificantes de gasto ou documento con validez xurídica que permita
acreditar o cumprimento do obxecto da subvención.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o
emprego, do trámite en liña para presentar e tramitar a conta xustificativa da subvención
outorgada a través da sede electrónica do Concello de Vigo, mediante o Rexistro Xeral
(Tramitación por Internet). Require identificación e sinatura electrónica, por calquera das
modalidades admitidas polo Concello de Vigo, que se poden consultar no enlace

https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=gal, do mesmo xeito
solicitude/s para concorrer ao procedemento.

que a/s

Explicítase no convenio a documentación esixida e a necesidade de asinar electrónicamente
a documentación indicada, antes da súa remisión a través da sede electrónica do Concello
de Vigo.
VIII. PUBLICIDADE
O presente convenio quedará sometido ás normas de transparencia que regula a Lei
19/2013, do 9 de decembro, tendo que ser incorporadas ao Portal de transparencia e
deberá rexistrarse na BDNS no momento da concesión do convenio, que opera como
sistema nacional de publicidade das subvencións conforme establece a Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións.
Por outra banda, de conformidade co artigo 18.3.a) da LXS, non será necesaria a
publicación da concesión desta subvención no diario oficial da administración competente,
por tratarse dunha subvención pública con asignación nominativa no orzamento.
IX. ÓRGANO COMPETENTE
O artigo 74 da Lei de Subvencións de Galicia establece que a competencia para conceder
subvencións nas corporacións locais correspóndelle aos órganos que teñen atribuída esa
función na lexislación de réxime local.
De conformidade cos artigos 127.1.g) da Lei 7/1985, artigos 31 LSG, artigo 34 da LXS e a
resolución de delegación de competencias do Alcalde de data 18/06/2019, é competente
para aprobar o convenio e o gasto como contrapartida do estipulado, a Xunta de Goberno
Local a proposta do concelleiro delegado.
Con carácter previo á adopción do acordo pola Xunta de Goberno Local, remitirase o
expediente á Intervención Xeral do Concello para a emisión de informe preceptivo de
fiscalización consonte ao disposto nos artigos 9 LXS, 6 da LSG e 214 do TRLFL.
X. RÉXIME DE RECURSOS
De conformidade co disposto no artigo art. 52.2.a) de la Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local (LRBRL), e o 210.a) do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2568/86, de 28
de novembro, poñen fin á vía administrativa, as resolucións do Pleno, Alcaldes e Xunta de
Goberno Local.
Segundo os arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das
Administración Públicas, os actos administrativos que poñen fin a vía administrativa, poden
ser recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditou no prazo
dun mes, se o acto fose expreso ou, se non o fose, de tres meses, ou ben directamente
ante a xurisdición contencioso-administrativa (art. 8.1 LRXCA). Contra a resolución do
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recurso de reposición non se poderá interpor de novo este recurso, senón que procederá
interpor recurso contencioso administrativo, no prazo de dous meses establecido no art.
46.1 da Lei 29/98, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa
(LRXCA), que comezará a contar a partir do día seguinte a aquel en que se notifique a
resolución expresa do recurso de reposición ou en que este deba entenderse
presuntamente desestimado.
Por todo o anteriormente exposto, nos termos e condicións, alcance e contido do informe de
fiscalización da Intervención Xeral Municipal; previa a conformidade do Sr. ConcelleiroDelegado de Participación Cidadá e Festas, nos termos das delegacións competenciais
efectuadas en data 18/06/2019, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO
PRIMEIRO: AUTORIZAR e DISPOR o gasto por importe de 5.000,00 € (cinco mil euros),
con cargo á partida orzamentaria nº 9240.4800001 denominada “Convenio Asociación
Gallega de Amigos del Rocío de Vigo”, incluída no vixente orzamento municipal de 2021.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
"Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo" (CIF.- G36820637), cuxo obxecto é o fomento das actividades programadas pola entidade a realizar entre os meses de outubro de
2020 e setembro de 2021, mediante a colaboración do Concello no financiamento dos gastos de mantemento e aluguer necesario para o seu desenvolvemento e, en consecuencia,
coa sinatura do mesmo, CONCEDER á referida entidade, unha subvención de 5.000,00€
(cinco mil euros).
TERCEIRO.- Facultar ao concelleiro de Participación Cidadá e Festas D. Pablo Luis
Estévez Rodríguez para asinar o citado convenio, de ser precisa a substitución do Sr.
Alcalde-Presidente do Concello de Vigo.
CUARTO.- Rexistrar os datos estruturados do convenio aprobado, para a súa publicación
na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), e publicar o mesmo no portal de
transparencia do Concello de Vigo, conforme o artigo 20 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións e artigo 15 da Lei de Lei 9/2007, do 13 de xuño,
subvencións de Galicia.
Contra o presente acordo poderán interpoñer recurso de reposición ante o órgano que a dita
no prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados do ContenciosoAdministrativo de Vigo no prazo de dous meses, ámbolos dous prazos, contados a partir do
día seguinte á recepción da notificación do acordo, de conformidade cos art. 123 e 124 da
Lei 39/2015, de LPAC e 8.1 e 46.1 da Lei 29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de
reposición non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto
expresamente o primeiro ou se produza a súa desestimación presunta polo transcurso do
prazo máximo dun mes establecido para ditar e notificar a resolución.

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

CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN GALLEGA DE AMIGOS DEL
ROCÍO DE VIGO PARA AXUDAR AO FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE MANTEMENTO E
ALUGUER DO LOCAL SOCIAL, NECESARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS SÚAS
ACTIVIDADES ENTRE O 1 DE OUTUBRO DE 2020 ATA 30 DE SETEMBRO DE 2021
REUNIDOS
Dunha parte, D. Pablo Luis Estévez Rodríguez na súa calidade de Concelleiro Delegado da Área
de Participación Cidadá e Festas do Concello de Vigo (CIF : P-3605700-H), con enderezo en
Praza do Rei s/n de Vigo.
Doutra parte, Dª Ana María Argibay Villaverde, con DNI 3602*****, en calidade de presidenta da
“Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo” (CIF: G-36820637), con domicilio social na
Rúa Colombia, nº 17- baixo, de Vigo, en nome e representación da mesma, segundo resulta do
anexo incorporado ao expte. 10069/320.
E, actuando dona Susana Gallardo Fariña, en calidade de secretaria de Administración Municipal
do Concello de Vigo, dando fe do acto.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade
legal necesaria para o outorgamento do presente convenio,
MANIFESTAN
I.- Conforme ao previsto pola lexislación vixente, Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime
Local, Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia, RDL 781/1986, Texto refundido en materia
de Réxime Local, RD 2568/1986 de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Corporacións Locais, o Concello de Vigo recoñécelle á cidadanía os dereitos fundamentais a
participar directamente na actividade da administración municipal e a autoorganizarse a través
de asociacións e ser apoiada nos devanditos procesos.
Atendendo a estes principios básicos, o Concello de Vigo comprométese non só a garantir a
participación senón tamén a promovela activamente.
A tal fin, o Concello de Vigo recoñece a existencia na cidade de agrupacións, federacións,
asociacións, colectivos e outras entidades representativas tanto no ámbito territorial como
sectorial. Todas elas, pola súa implantación e participación en múltiples actividades asistenciais,
reivindicativas, humanitarias veciñais, festivas, culturais, educativas, formativas, sanitarias etc.,
inflúen entre a poboación, detectando, propoñendo e colaborando na solución da problemática
social e urbana, e na dinamización da vida cidadá e mellora da calidade de vida. Constitúen,
daquela, un elemento máis do proxecto de vertebración da sociedade civil, no real achegamento
da xestión dos intereses públicos a aqueles ós que van dirixidos, que non son outros que os
cidadáns e cidadás desta cidade de Vigo. Dentro das medidas de fomento e apoio ao
asociacionismo, asume a tarefa de colaborar coas entidades máis significativas no
desenvolvemento dunha serie de accións de carácter sociocomunitario que redundan no
beneficio da cidadanía.
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II.- Que o Concello de Vigo, dentro das medidas de fomento e apoio humanitario e benéfico,
medidas que se complementan co apoio ao asociacionismo, asume a tarefa de proporcionar
colaboración as organizacións sen ánimo de lucro orientadas a organización de actividades e
servizos asistenciais, sociais, benéficos, educativos, formativos..., sendo a “Asociación Gallega
de Amigos del Rocío de Vigo” unha das máis importantes asociacións neste ámbito.
III.- Que a entidade “Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo”, de conformidade cos
arts. 2 e 3 dos seus Estatutos, asume entre os seus fins e actividades, todos eles de interese
para a cidadanía viguesa, os seguintes:
✔
✔
✔
✔

Humanitarios: axudas a nivel local, nacional e internacional
Culturais: conferencias, cursos, excursións, exposicións, festas, concertos do coro,
visitas culturais,...
Festivais benéficos
Relixiosos: misas rocieiras, novenas, excursións ao Rocío...

IV.- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do 26/03/92,
modificado por acordo do 31/03/93), segundo Decreto de Alcaldía de data 08/04/97, a
“Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo” atópase inscrita no Rexistro Municipal de
entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vigo co número 515/97.
V.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a “Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo” leve a
cabo os seus proxectos e actividades planificadas para o ano 2021, segundo memoria
achegada, que constitúen o obxecto do presente convenio e o seu fin social, axudando
economicamente ao financiamento dos gastos de mantemento e aluguer do local social, situado
na Rúa Colombia, 17- baixo realizados entre os meses de outubro de 2020 a setembro de 2021
necesarios para o seu desenvolvemento.
VI.- Que o Concello de Vigo prevé, no seu vixente orzamento municipal, aprobado polo Pleno
Xeral en sesión ordinaria do 23/12/2020, a partida orzamentaria nº 9240.4800001, denominada
“Convenio Asociación Gallega Amigos del Rocío de Vigo”, nominativa a favor da entidade, cun
unha asignación presupostaria de 5.000,00 €.
VII.- Tendo en conta que, de acordo co disposto no artigo 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as subvencións
previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concedente, os intervenientes,
conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión, cuxo obxecto é
contribuír aos gastos de aluguer e mantemento da asociación necesarios para o
desenvolvemento das actividades da entidade programadas para o ano 2021, cuxa contía total
segundo orzamento de gastos achegado, é o que se reflicte a seguir:
ORZAMENTO DE GASTOS DE ALUGUER E MANTEMENTO (01/10/2020-30/09/2021)
Aluguer

3.630,00 €

Xestoria

1.452,00 €

Copisteria - Ofimática

50,00 €

Correos

10,00 €

Auga

300,00 €

Electricidade

150,00 €

TOTAL

5.592,00 €

VIII.- Que a entidade “Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo” non incorre en ningunha
das circunstancias e prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei 38/03, de 17 de novembro, Xeral
de Subvencións (LXS), para obter a condición de beneficiaria da subvención, atópase ao
corrente das súas obrigas tributarias coas administracións estatal, autonómica e local, e fronte a
Seguridade Social, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións incorporadas
ao expediente.
IX.- Que, en base as precedentes consideracións e ao interese social, cultural, público e
económico que para a cidade de Vigo representan as actividades que desenvolve a entidade
“Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo”, o Concello de Vigo e a devandita asociación
conveñen a súa colaboración, no ámbito sociocomunitario e sociosanitario, e a celebración deste
convenio, de conformidade cos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A entidade “Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo” comprométese a
colaborar coa concellería de Participación Cidadá e Festas do Concello de Vigo, para o fomento
das actividades previstas e, en concreto, a:
1. Levar a cabo as actividades que fundamentan a concesión da subvención, co contido e nos
termos do proxecto achegado ao expediente.
2. Darlles ás actividades o maior grao de publicidade, facendo constar expresamente, a través
da presenza destacada do logotipo oficial, cuxo modelo estará a disposición da entidade no
servizo de Participación Cidadá, que son actividades subvencionadas polo Concello de Vigo,
respectando, en todo momento, a súa imaxe corporativa.
3. Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.
4. Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución das
actividades previstas.
5. Presentará ao Concello de Vigo, a través da Concellería de Participación Cidadá e nos prazos
que establece o convenio, a memoria xustificativa e económica, nos termos sinalados no pacto
noveno deste convenio, así como, o balance económico anual.
6. Facilitar as actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, realicen os
técnicos do Concello, polo que estará obrigada a proporcionar canta información e
documentación se lle solicite ao efecto.
7. Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións.
8. Contratar un Seguro de Responsabilidade Civil Xeral, no que se inclúa a responsabilidade por
danos que poida causar a entidade a terceiros.
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Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1. Conceder directamente á entidade “Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo” unha
subvención por importe de 5.000,00 € (cinco mil euros), con cargo a partida orzamentaria nº
9240.4800001, denominada “Convenio Asociación Gallega Amigos del Rocío de Vigo”, do
vixente orzamento municipal (2021), co obxecto de colaborar có financiamento dos gastos de
mantemento e aluguer do local da asociación, situado na Rúa Colombia, 17 - baixo, necesarios
para o desenvolvemento das actividades da entidade entre o 01/10/2020 e o 30/09/2021, en
definitiva, para o fomento das mesmas.
2. Respectar a estrutura organizativa da “Asociación Gallega de Amigos del Rocío de Vigo”.
3. Colaborar, no seu caso, na orientación e avaliación das actividades realizadas.
Pola súa parte, o Concello está facultado para:
1. Obter a información e documentación que considere necesaria co fin de determinar o
cumprimento por parte da entidade, das actividades conveniadas, así como, a adecuación do
gasto ao valor de mercado.
2. Comprobar a adecuada xustificación, segundo o disposto no pacto noveno, a correcta
execución e o cumprimento dos obxectivos marcados e da finalidade que determinou a
concesión ou goce da subvención e, no seu caso, liquidar a contía correspondente en concepto
de axuda económica derivada da súa execución.
3. Esixir o reintegro das cantidades percibidas, así como, os intereses de demora, cando
proceda conforme ao art. 37 da LXS.
4. Acordar a imposición de sancións pola comisión de infraccións administrativas en materia de
subvencións tipificadas na normativa reguladora.
Terceiro.- En virtude do art. 19.2 LXS, esta subvención será compatible con calquera outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración
ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación
deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, coa presentación da
xustificación da subvención outorgada.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá superar,
illadamente ou en concorrencia con outras, o da actividade subvencionada, suposto no que se
procederá na forma prevista nos artigos art. 37.3 da Lei Xeral de Subvencións e 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos, procederá a redución da subvención na mesma proporción. A
comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se

coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Quinto.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución total ou
parcial das actividades obxecto do convenio. Queda fora deste concepto a contratación daqueles
gastos nos que teña que incorrer para a realización por si mesma da actividade subvencionada.
Sexto.-A presente subvención está suxeita aos requisitos de publicidade esixidos por mor do
artigo 3 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno, resultando suxeitos obrigados polas disposicións do capítulo II do título I: os partidos
políticos, organizacións sindicais e organizacións empresariais e as entidades privadas que
perciban durante o período dun ano axudas ou subvencións públicas nunha contía superior a
100.000 euros ou cando polo menos o 40% do total dos seus ingresos anuais teñan carácter de
axuda ou subvención pública, sempre que alcancen como mínimo a cantidade de 5.000 euros.
Sétimo.- Para facilitar a administración do convenio poderase tramitar un pago anticipado de ata
o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de fondos con carácter previo á
xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo as actividades obxecto do
presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique o destino dos fondos
solicitados e as necesidades financeiras dos mesmos. O 50% restante aboarase logo da
xustificación da totalidade do programa conveniado, tal e como se establece na cláusula novena
deste convenio.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non atoparse en
ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e, conforme ao
artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
De conformidade co art. 42.2.d) e ss. do RD 887/06, neste caso, se exonera á “Asociación
Gallega de Amigos del Rocío de Vigo” da obriga de constitución de garantías, dado o carácter
social do proxecto subvencionado, e a natureza de entidade non lucrativa da beneficiaria.
Oitavo.- A entidade beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ao financiamento municipal
nas actividades subvencionadas, mediante a inserción do logotipo oficial do Concello de Vigo en
todo o material divulgativo que se edite ou publique ao respecto, con posterioridade a sinatura do
presente convenio. Así mesmo, colocarase, en lugar preferente da sede social da entidade, un
cartel publicitario, anunciando a colaboración pública do Concello de Vigo no financiamento das
actividades da asociación dende o 1/10/2020 ata o 30/09/2021.
Noveno.- O pagamento da subvención realizarase logo de que o beneficiario xustifique a
realización do proxecto. A xustificación da subvención realizarase pola “Asociación Gallega de
Amigos del Rocío de Vigo”,
mediante a presentación dunha memoria final, coa súa
correspondente conta xustificativa, que acredite o cumprimento total do obxecto e condicións do
convenio. O prazo máximo para achegar esta xustificación será o 30 de setembro de 2021.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o
emprego do trámite en liña para presentar e tramitar a conta xustificativa da subvención
outorgada a través da sede electrónica do Concello de Vigo, mediante o Rexistro Xeral
(Tramitación por internet). Require identificación e sinatura electrónica, por calquera das
modalidades admitidas polo Concello de Vigo, que se poden consultar no enlace
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https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=gal,
solicitude/s para concorrer ao procedemento.

do

mesmo

xeito

que

a/s

A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da LXS establécese o emprego de medios
electrónicos, informáticos e telemáticos para o procedemento de xustificación das subvencións,
con indicación dos trámites que deberán ser cumprimentados por vía electrónica, informática ou
telemática e os medios electrónicos e sistemas de comunicación utilizables, que deberán
axustarse ás especificacións que se establezan por Orde do Ministerio de Economía e Facenda
(Orde EHA/2261/2007, do 17 de xullo, pola que se regula o emprego de medios electrónicos,
informáticos e telemáticos na xustificación de subvencións). A tal efecto, a entidade beneficiaria
achegará a documentación xustificativa por medios electrónicos, informáticos e telemáticos
(EIT), resultando esixible a achega de facturas electrónicas e/ou copias das facturas orixinais en
papel dixitalizadas e asinadas electrónicamente.
Xa que logo, para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu
a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a conta
xustificativa (integrada pola memoria de actividades e a memoria económica dos gastos
incorridos) a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de
identificación e sinatura electrónica admitidos na sede electrónica, que se poden consultar no
enlace https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=ga.
Os documentos que requiran sinatura, deberán asinarse electrónicamente antes do seu envío a través da sede electrónica.
A conta xustificativa da subvención outorgada conterá a seguinte documentación e información:
a) Solicitude de abono da subvención, asinada electrónicamente.
b) Memoria descritiva das actuacións realizadas, asinada electrónicamente, xustificativas do
cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das
actividades realizadas e dos resultados obtidos, e nos que figurará, como mínimo e para cada
unha delas, a seguinte información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

c) Unha memoria económica asinada electrónicamente, na que se relacionarán, de forma
numerada e correlativa, os gastos efectuados, con identificación do emisor/traballador, concepto
dos gastos, CIF/NIF do emisor/traballador, nº documento xustificativo, data do documento, Base

factura/nómina, no seu caso, IVE/IRPF, e importe total que se imputa á subvención. Así mesmo,
riscarase cun “x” diante do documento cuxo orixinal se achega, e reflectirase a suma total dos
gastos xustificados e a suma total dos documentos orixinais achegados, tendo presente que
deben xustificarse gastos por importe igual ou superior ao proxecto que serviu de base para a
concesión da subvención, e orixinais pola parte subvencionada, na forma prevista na Base 38.4
das Bases de Execución do Orzamento.
A parte do gasto do proxecto ou actividade non subvencionada xustificarase con copias de
facturas dixitalizadas asinadas electrónicamente, podendo substituírse pola presentación
dunha certificación na que se acredite que o programa ou actividade que foi obxecto de
subvención foi executada na súa totalidade.
d) Dos documentos xustificativos relacionados, achegaranse facturas electrónicas e/ou copias
dixitalizadas das facturas orixinais, asinadas dixitalmente que deben cubrir, como mínimo, o
importe da subvención concedida, e ordenados correlativamente segundo o número de orde
asignado na relación numerada. Deberá terse en conta, con carácter xeral e, no seu caso, que:
–
–
–

–
–
–

–

–

–
–

–

daráselle preferencia á presentación de facturas sobre os recibos de impostos
en ningún caso, se admitirán simples recibos e/ou tiques de caixa, notas de entrega,
albarás, resgardos bancarios...
no caso de facturas electrónicas, a autenticidade da orixe e a integridade do seu contido,
debe estar garantida por algún dos medios previstos legalmente (firma electrónica,
código de verificación...)
de conformidade co carácter finalista das subvención, non se admitirán facturas que
correspondan a conceptos non presupostados na memoria
as facturas deben emitirse a nome da entidade perceptora da subvención
cando unha entidade ou empresa emisora dunha factura estea exenta de IVE, deberá
achegar acreditación fidedigna da exención expedida polo órgano ou administración
competente
as facturas ou minutas por prestación de servizos profesionais deberán conter os
mesmos elementos que os especificados para as facturas, e tratándose de persoas
físicas deberá constar nas mesmas a pertinente retención do IRPF, así como a
acreditación de que se practicou e liquidou ante a Axencia Estatal da Administración
Tributaria dita retención
non se considerarán gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan
susceptibles de recuperación ou compensación, caso no que, tratándose de facturas,
computaranse os gastos acreditados deducido o IVE e o IRPF
xustificaranse as retencións e ingresos a conta do IRPF, así como, o abono das cotas da
Seguridade Social, aínda que estas cantidades non sexan imputables á subvención
cando se xustifiquen gastos de aluguer, Modelo 115 de autoliquidación de retencións e
ingresos a conta sobre determinadas rendas procedentes do arrendamento, así como,
fotocopia do contrato de arrendamento
cando se inclúan gastos de seguros, achegarase fotocopia do correspondente contrato
vixente durante o período subvencionado e o recibo de pagamento

e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia, acompañando as
correspondentes resolucións de concesión ou, no seu caso, declaración responsable de non
percepción doutras axudas para a mesma finalidade procedentes doutras administracións ou
entidades públicas ou privadas, nacionais, da Unión Europea ou de Organismo Internacionais.
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f) A beneficiaria deberá estar ao corrente no seu cumprimento coas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
g) Declaración responsable do representante legal da entidade receptora, acreditativa dos
seguintes extremos:
•
•
•
•

•

•
•

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

h) No caso de solicitar un anticipo, declaración responsable de non incorrer en ningunha das
prohibicións o situacións do art. 31.6 LSG.
i) Acreditarase a difusión pública do financiamento da Concellería de Participación Cidadá e
Festas, en cada unha das actividades para cuxa realización se concede a presente subvención,
segundo memoria de actividades achegada, mediante a presenza destacada do logotipo oficial
do Concello de Vigo, respectando en todo momento a imaxe corporativa.
Décimo.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta corrente
número ES94 2080 0531 10 3040008569 (ABANCA).
Décimo primeiro.- Antes de proceder ao pago da subvención a entidade beneficiaria deberá
estar ao corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa Seguridade Social.
Décimo segundo.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a
natureza das actividades subvencionadas e se realicen no período comprendido entre o
01/10/2020 e o 30/09/2021.
Décimo terceiro.- A realización da actividade subvencionada, a súa axeitada xustificación e o
cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada polos
servizos da Concellaría de Participación Cidadá e Festas. A xefa do servizo de Participación
Cidadá emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias
que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida
a actividade subvencionada.
Décimo cuarto.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida
pola Concellería de Participación Cidadá e Festas e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal

de Contas e Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do
destino das subvencións.
Décimo quinto.- Procederá ao reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos do artigo 37 Lei Xeral de Subvencións.
Cando o incumprimento da actividade se traduza nunha diminución significativa do proxecto
subvencionado, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá
ao reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá ao reintegro do
exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo sexto.- En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei Xeral de Subvencións e, no seu caso, Título IV da Lei de
Subvencións de Galicia e na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas para o exercicio da potestade sancionadora.
Décimo sétimo.- A entidade beneficiaria está informada de que os datos persoais facilitados nos
anexos, son indispensables para a xestión da subvención e serán incorporados a un ficheiro
municipal aos exclusivos efectos da instrución do procedemento para a concesión obxecto do
presente convenio, a práctica da publicación, comunicacións e notificacións de obrigatorio
cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións
previstas na normativa reguladora das subvencións, en orden á conclusión do proceso de
subvención, polo que a súa achega é obrigatoria.
O Concello de Vigo ten a condición de responsable deses datos e asume todas as obrigas
derivadas da Lei 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos
Dixitais e do Regulamento (UE) 2016/679 – RXPD do Parlamento Europeo e do Consello sobre
protección de datos de carácter persoal e das demais disposicións vixentes nesta materia.
A lexitimación do tratamento deses datos está baseada no consentimento expreso das persoas
interesadas en participar no procedemento e no exercicio lexítimo das competencias legais do
Concello de Vigo, conforme coa normativa de réxime local e sectorial aplicable.
O prazo de conservación dos datos facilitados será o necesario para a completa execución do
procedemento, incluído o prazo de prescrición a efectos de posibles responsabilidades derivadas
da actividade ou do dito tratamento.
Os datos poderán ser cedidos tamén a outras Administracións públicas cando sexa necesario
para a correcta prestación do servizo ou ben en cumprimento dun mandato
legal ou xudicial. Tamén poderán ser verificados e cotexados con calquera outros dos que as
demais Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade.
As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de decisións
individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa
vixente, perante o órgano responsable do ficheiro (Concelllo de Vigo). Así mesmo, teñen dereito
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a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Poderán obter mais información na web municipal ou contactando co delegado de protección de
datos no enderezo: dpd.vigo@vigo.org
Décimo oitavo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que
se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en
materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos
non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as
Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas de dereito
administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Décimo noveno.- A presente subvención se rexistrará na BDNS no momento da concesión do
convenio, conforme establece a Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e no
portal de transparencia do Concello de Vigo.
Vixésimo.- O convenio entrará en vigor no momento da súa sinatura e despregará os seus
efectos ata o completo desenvolvemento do proxecto subvencionado (2021).
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, en Vigo, data sinatura electrónica,
“

14(843).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E A "FEDERACIÓN DE PEÑAS RECREATIVAS EL OLIVO".
EXPTE. 10084/320.
Visto o informe de fiscalización do 06/09/21, dáse conta do informe-proposta do
26/08/21, asinado pola xefa do Servizo de Participación Cidadá, o concelleirodelegado de Área e polo concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o
seguinte:
ANTECEDENTES
I. Con data de entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo do 25/03/2021, D. Camilo Pais
Martínez (DNI: 3599*****), en calidade de Presidente da “Federación de Peñas Recreativas
El Olivo” (CIF: G-36704666), achegou a documentación (nº 210047742, 210047744 e
210047776) solicitando a celebración dun convenio de colaboración entre o Concello e a
referida entidade,
cuxo obxecto é contribuír aos gastos necesarios para levar a
organización, promoción e execución das actividades programadas pola Federación entre o
1 de outubro de 2020 ata o 30 de setembro de 2021.
II. Segundo a documentación presentada, será o presidente, Don Camilo Pais Martínez , a
persoa responsable de representar á asociación perante calquera organismo público ou
privado, polo tanto para a sinatura do convenio.

III. A "Federación de Peñas Recreativas El Olivo", seguindo o disposto no art. 14 da LXS e
Base 38ª.9 das Bases de Execución do Orzamento, acredita, documentalmente, o
cumprimento dos requisitos necesarios para acadar a condición de beneficiaria, a saber:
Documentación acreditativa de estar ao corrente coas súas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, vixentes de conformidade co art. 23.3 do RLXS:

•

• Certificado da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de data

29/04/2021
• Certificado da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de data 29/04/2021
• Certificado da Seguridade Social, de data 29/04/2021
• Certificado do Concello de Vigo, de data 24/03/2021
Así mesmo, a entidade interesada achega, a seguinte documentación:
1. Solicitude convenio de colaboración (anexo I).
2. Datos do representante legal (anexo II).
3. Declaración responsable do presidente da entidade, de non incorrer en ningunha das
prohibicións e circunstancias dos artigos 13 e 34 da LXS e artigos 10 e 31.6 da Lei de
Subvencións de Galicia (anexo III).
4. Declaración de outras axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo proxecto (anexo
IV).
5. Consulta de verificación de datos (anexo V).
6. Datos da entidade bancaria (anexo VI).
7. Orzamento equilibrado (anexo VII) que serve de base para o outorgamento da subvención
é o que se reflicte a seguir:

ÁREAS

CONCEPTO

ORZAMENTO

CONTÍA
SOLICITADA

Organización

Xestión e administración

9.000,00 €

9.400,00 €

Promoción

Edición da “ Revista Anuario”

1.000,00 €

1.200,00 €

Convivencia

COVID-19

2.900,00 €

3.100,00 €

Social

XXXVII Trofeo Cidade de Vigo de Xogos de
Mesa

2.100,00 €

2.300,00 €

15.000,00 €

16.000,00 €

TOTAIS

INGRESOS DA ENTIDADE (outubro 2020 a setembro 2021)
Convenio Concello
Federación de Peñas Recreativas El Olivo

15.000,00 €
1.000,00 €
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TOTAL

16.000,00 €

8. Copia da póliza do seguro de responsabilidade civil e xustificante bancario acreditativo da
súa vixencia.
9. Información explicativa do desenvolvemento do programa de actividades propostas para a
súa inclusión nas cláusulas do convenio, que inclúa entre outros:
a) Fundamentación, obxectivos e metas
b) Descrición da actividade, datas de inicio e finalización
c) Lugar de realización
d) Medios de difusión, información e publicidade (incluído o patrocinio da Concellaría)
e) Recursos humanos e materiais
f) Sistemas de avaliación, etc.
Coa achega desta documentación, a asociación cumpre, así mesmo, co disposto no art. 8
do Regulamento de Participación Cidadá, aprobado por acordo plenario de 26/03/92,
modificado por acordo de data 31/03/93.

IV. Polo que se refire á beneficiaria, consultado o arquivo do servizo de Participación Cidadá,
a “Federación de Peñas Recreativas El Olivo”, figura inscrita no Rexistro Municipal de
Asociacións (RMA) co nº 143/90, segundo resolución da Alcaldía de data 24/04/1990.
V. O vixente exercicio orzamentario (2021) que foi aprobado polo Pleno xeral, en sesión
ordinaria do 23/12/2020,
inclúe expresamente a partida 9240 4890001 “Convenio
Federación de PeñasRecreativas El Olivo”, cunha dotación de 15.000,00 €.
VI. En data 13/04/2021 o concelleiro delegado de Participación Cidadá e Festas, asinou a
orde de inicio de expediente para tramitar o presente convenio.
VII. A petición do servizo de Participación Cidadá, expídese certificación de data 24/03/2021
do tesoureiro municipal , acreditativa de que a beneficiaria non ten débedas de dereito
público, na vía de constrinximento, pendente de pagamento, no Concello de Vigo.
VIII. A xefa de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local, asina a memoria xustificativa
e o texto do convenio que se propón para aprobación.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
I. OBXECTO
O obxecto do presente expediente é a concesión dunha subvención nominativa á
FEDERACIÓN DE PEÑAS RECREATIVAS EL OLIVO (G-36704666) que se instrumentaliza
a través dun convenio cuxo texto consta no expediente e que se propón para aprobación,

para subvencionar os gastos necesarios para levar a organización, promoción e execución
das actividades programadas pola federación de outubro de 2020 a setembro de 2021.
O Concello de Vigo, coa finalidade de afondar na colaboración co tecido asociativo da
cidade, establece esta canle de cooperación coa “FEDERACIÓN DE PEÑAS
RECREATIVAS EL OLIVO”.
Segundo recollen, os arts. 2 e 3 dos Estatutos da Federación, contempla entre os fins e
actividades que constitúen o seu obxecto social e cuxa realización se subvenciona co
presente convenio, encóntranse:
•
•
•
•
•

A estimulación e o desenvolvemento do deporte.
O fomento e a estimulación da cultura e o arte.
A organización e desenvolvemento de eventos recreativos.
O apoio a iniciativas realizadas en prol do desenvolvemento cultural de Vigo.
Outras: organización de equipos deportivos, programación de xogos, excursións,
torneos e outros eventos recreativos, organización de conferencias, actos culturais,
veladas artístico-musicais...

Atendendo aos principios básicos, o Concello de Vigo comprométese, non só a garantir a
participación, senón tamén a promovela activamente.
Desta vontade común entre o Concello e a Asociación nace o acordo que se plasma no
convenio obxecto do presente expediente, no que se reflictan as condicións, pactos,
obrigacións e compromisos asumidos polas partes.
II. SUXEITOS QUE ASINAN O CONVENIO E CAPACIDADE XURÍDICA CON QUE ACTÚA
CADA UNHA DAS PARTES
Dunha parte, asinará o presente convenio a Alcaldía-Presidencia, ao abeiro do art. 124 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL), que lle atribúe a
máxima representación do municipio, correspondéndolle, en caso de ser necesaria a súa
substitución, ao concelleiro delegado de Participación Cidadá e Festas, Pablo Luis Estévez
Rodríguez (segundo Decreto da Alcaldía de delegación de competencias do 17/08/2020).
Doutra parte, asinará o convenio D. Camilo Pais Martínez, con DNI 3599*****, en calidade
de Presidente da “Federación de Peñas Recreativas El Olivo” (CIF : G-36704666), con
domicilio social na rúa Otero Pedraio - Praza de Galegos Ilustres de Vigo, nº 5, de Vigo, en
nome e representación da mesma, segundo resulta da certificación incorporada ao expte:
10084/320.
III. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA NA QUE SE FUNDAMENTA A ACTUACIÓN DA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Os artigos 23 do Decreto do 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de
servizos das Corporacións Locais (RSCL) e 294 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
Administración local de Galicia, dispoñen que as Corporacións Locais poderán conceder
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subvencións e axudas de contido económico a entidades, organismos ou particulares cuxos
servizos ou actividades complementen ou substitúan á competencia local.
Un dos principais obxectivos da Lei 27/2013 é clarificar as competencias municipais para
evitar duplicidades coas competencias de outras Administracións de forma que se faga
efectivo o principio “unha Administración unha competencia”. Polo que as Entidades Locais
non deben volver asumir competencias que non lles atribúe a Lei e para as que non conten
co financiamento adecuado.
Con fundamento na 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, xustifícase a competencia administrativa para a tramitación do
presente expediente segundo o disposto no seu artigo 3.3.b), que non considera, entre
outras, como exercicio de novas competencias, a continuidade da actividade de fomento xa
establecida en exercicios anteriores, tal e como se veñen desenvolvendo no servizo.
En cumprimento do esquema formal contemplado no apartado cuarto da base 40 das de
execución do orzamento, dacordo co previsto no artigo 199 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
Administración local de Galicia e artigo 50 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime
xurídico do sector público, o convenio vai acompañado dunha memoria xustificativa na que
figuran os antecedentes, razóns de oportunidade e obxectivos perseguidos coa súa
formalización.
O interese xeral, a competencia administrativa e a conveniencia na concertación do
convenio, recóllense na Memoria xustificativa do convenio, documento obrigado segundo
sinala o art. 50 da Lei 40/2015 e o art. 199 LALG, na que consta xustificada a necesidade e
oportunidade da subscrición do convenio, o seu impacto económico, o carácter non
contractual da actividade en cuestión, e o cumprimento do previsto na lei.
Os pactos que o convenio incorpora estímanse conformes ao interese público que este
persegue e ao ordenamento xurídico e suficientes, coas demais documentación do
expediente, ao fin pretendido así coma ao esquema formal referido.
lV. PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DIRECTA
No caso excepcional de concesión directa segundo o previsto no artigo 22.2.a) da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS), no art. 19.4.a) da Lei 9/2007, de
13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG) e na Base 38.4.2 das de Execución dos
vixentes Orzamentos xerais do Concello de Vigo, o acto de concesión ou o convenio terá o
carácter de bases reguladoras da concesión.
De acordo co disposto nos artigos 28.1 da LXS e 26.1 da LSG, o convenio será o
instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos
orzamentos da Administración concedente.
Segundo resultou acreditado mediante as declaracións responsables e os anexos
achegados ao expediente, a entidade non está incursa en prohibición para ser beneficiaria
das subvencións, áchase ao corrente das súas obrigas tributarias e frónte á AEAT, a Axencia

Tributaria de Galicia e a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello
de Vigo.
O convenio entrará en vigor no momento da súa sinatura e despregará os seus efectos ata o
completo desenvolvemento do proxecto subvencionado (2021), sendo gastos
subvencionables aqueles que se realicen entre o 1 de outubro de 2020 e o 30 de setembro
de 2021, sempre e cando, segundo o art. 31 da LXS, respondan de maneira indubidable á
natureza do proxecto subvencionado.
V. CONTÍA TOTAL E CRÉDITO ORZAMENTARIO
O vixente exercicio orzamentario (2021) que foi aprobado polo Pleno xeral, en sesión
ordinaria do 23/12/2020, inclúe expresamente a partida nº 9240 4890001, denominada
“Convenio Federación de Peñas Recreativas El Olivo”, cunha dotación orzamentaria de
15.000 €.
Non procede incorporar cláusula expresa no convenio referida a inexistencia de relación
laboral porque os gastos subvencionables obxecto da subvención que se pretende conceder
á Federación de Peñas Recreativas El OLIVO son gastos destinados ao fomento das
actividades da entidade.
Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación
deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á
xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de
Subvencións.
Xa que logo, con carácter previo á aprobación do presente acordo pola Xunta de Goberno
Local, deberá emitir informe a Intervención Xeral do Concello sobre a existencia de crédito
axeitado e suficiente, para atender ás obrigas de contido económico que derivan da
concesión do mesmo.
Se o custo total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reducisen na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos, procederá a redución da subvención na mesma
proporción. A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no
momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación
dada aos fondos recibidos.
A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
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VI. ANTICIPO
Atendendo ao disposto nas Bases de execución do presuposto, poderase tramitar un pago
anticipado de ata o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de fondos
con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo as
actividades obxecto do presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique o
destino dos fondos solicitados e as necesidades financeiras dos mesmos. O 50% restante
aboarase logo da xustificación da totalidade do programa conveniado.
O citado precepto, na redacción dada ao mesmo pola Lei 12/2014, de 22 de decembro, de
medidas fiscais e administrativas, dispón que, en ningún caso poderán realizarse pagos
anticipados a beneficiarios cando tivesen solicitado a declaración de concurso, fosen
declarados insolventes en calquera procedemento ou se encontren declarados en
concurso, estean suxeitos a intervención xudicial, ou sexan inhabilitados conforme a Lei
22/2003, de 9 de xullo, concursal, sen que concluíse o período de inhabilitación previsto na
sentenza de cualificación do concurso.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non
atoparse en ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e,
conforme ao artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.

VII. PRAZO E FORMA DE XUSTIFICACIÓN
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

DA SUBVENCIÓN

MEDIANTE

En cumprimento do disposto no artigo 65.3.e) da LXS, e de conformidade coas Bases de
execución do Orzamento, no apartado 38ª.4.2, o convenio inclúe a regulación do prazo e
forma de xustificación polo beneficiario.
O convenio entrará en vigor no momento da súa sinatura e despregará os seus efectos ata o
completo desenvolvemento do proxecto subvencionado (2021), sendo gastos
subvencionables aqueles que se realicen entre o 01/10/2020 e o 30/09/2021, sempre e
cando, segundo o art. 31 da LXS, de maneira indubidable respondan á natureza do
proxecto subvencionado.
A súa sinatura levará consigo a aprobación do compromiso do gasto correspondente, de
acordo có art. 31.3 da LSG.
Conforme ao establecido nos artigos 34.2 da LXS e 31.5 da LSG o pagamento da
subvención realizarase previa a xustificación polo beneficiario da realización da actividade,
proxecto, obxectivo ou adopción do comportamento para o que se concedeu.
O prazo máximo para achegar esta xustificación remata o 30 de setembro de 2021.

A xustificación revestirá a forma de conta xustificativa final que, segundo o art. 30 da LXS,
constitúe un acto obrigatorio do beneficiario, no que se debe incluír, baixo responsabilidade
do declarante, os xustificantes de gasto ou documento con validez xurídica que permita
acreditar o cumprimento do obxecto da subvención.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o
emprego, do trámite en liña para presentar e tramitar a conta xustificativa da subvención
outorgada a través da sede electrónica do Concello de Vigo, mediante o Rexistro Xeral
(Tramitación por internet). Require identificación e sinatura electrónica, por calquera das
modalidades admitidas polo Concello de Vigo, que se poden consultar no enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=gal, do mesmo xeito que a/s
solicitude/s para concorrer ao procedemento.
Explicítase no convenio a documentación esixida e a necesidade de asinar
electrónicamente a documentación indicada, antes da súa remisión a través da sede
electrónica do Concello de Vigo.
VIII. PUBLICIDADE
O presente convenio quedará sometido ás normas de transparencia que regula a Lei
19/2013, do 9 de decembro, tendo que ser incorporadas ao Portal de transparencia e
deberá rexistrarse na BDNS no momento da concesión do convenio, que opera como
sistema nacional de publicidade das subvencións conforme establece a Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións.
Por outra banda, de conformidade co artigo 18.3.a) da LXS, non será necesaria a
publicación da concesión desta subvención no diario oficial da administración competente,
por tratarse dunha subvención pública con asignación nominativa no orzamento.
IX. ÓRGANO COMPETENTE
O artigo 74 da Lei de Subvencións de Galicia establece que a competencia para conceder
subvencións nas corporacións locais correspóndelle aos órganos que teñen atribuída esa
función na lexislación de réxime local.
De conformidade cos artigos 127.1.g) da Lei 7/1985, artigos 31 LSG, artigo 34 da LXS e a
resolución de delegación de competencias do Alcalde de data 18/06/2019, é competente
para aprobar o convenio e o gasto como contrapartida do estipulado, a Xunta de Goberno
Local a proposta do concelleiro delegado.
Con cáracter previo á adopción do acordo pola Xunta de Goberno Local, remitirase o
expediente á Intervención Xeral do Concello para a emisión de informe preceptivo de
fiscalización consonte ao disposto nos artigos 9 LXS, 6 da LSG e 214 do TRLFL.
X. RÉXIME DE RECURSOS

S.ord. 22/09/2021

De conformidade co disposto no artigo art. 52.2.a) de la Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local (LRBRL), e o 210.a) do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2568/86, de 28
de novembro, poñen fin á vía administrativa, as resolucións do Pleno, Alcaldes e Xunta de
Goberno Local.
Segundo os arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das
Administración Públicas, os actos administrativos que poñen fin a vía administrativa, poden
ser recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditou no prazo
dun mes, se o acto fose expreso ou, se non o fose, de tres meses, ou ben directamente
ante a xurisdición contencioso-administrativa (art. 8.1 LRXCA). Contra a resolución do
recurso de reposición non se poderá interpor de novo este recurso, senón que procederá
interpor recurso contencioso administrativo, no prazo de dous meses establecido no art.
46.1 da Lei 29/98, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición
Contencioso Administrativa (LRXCA), que comezará a contar a partir do día seguinte a aquel
en que se notifique a resolución expresa do recurso de reposición ou en que este deba
entenderse presuntamente desestimado.
Por todo o anteriormente exposto, nos termos e condicións, alcance e contido do informe de
fiscalización da Intervención Xeral Municipal; previa a conformidade do Sr. ConcelleiroDelegado de Participación Cidadá e Festas, nos termos das delegacións competenciais
efectuadas en data 18/06/2019, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte

ACORDO
PRIMEIRO. - AUTORIZAR e DISPOR o gasto por importe de 15.000 € (quince mil euros),
con cargo á partida orzamentaria nº 9240.4890001, denominada “Convenio Federación
Peñas Recreativas El Olivo”, incluída no vixente orzamento municipal.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
"Federación de Peñas Recreativas El Olivo" (CIF.- G-36704666), cuxo obxecto é o fomento
das actividades da entidade a realizar pola entidade entre outubro de 2020 e setembro de
2021, mediante a colaboración do Concello no financiamento dos gastos derivados da súa
organización, promoción e execución e, en consecuencia, coa sinatura do mesmo,
CONDECER á referida entidade, unha subvención de 15.000 € (quince mil euros).
TERCEIRO.- Facultar ao concelleiro de Participación Cidadá e Festas D. Pablo Luis
Estévez Rodríguez para asinar o citado convenio, de ser precisa a substitución do Sr.
Alcalde-Presidente do Concello de Vigo.
CUARTO. - Rexistrar os datos estruturados do convenio aprobado, para a súa publicación
na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), e publicar o mesmo no portal de
transparencia do Concello de Vigo, conforme o artigo 20 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións e artigo 15 da Lei de Lei 9/2007, do 13 de xuño,
subvencións de Galicia.

Contra o presente acordo poderán interpoñer recurso de reposición ante o órgano que a dita
no prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados do ContenciosoAdministrativo de Vigo no prazo de dous meses, ámbolos dous prazos, contados a partir do
día seguinte á recepción da notificación do acordo, de conformidade cos art. 123 e 124 da
Lei 39/2015, de LPAC e 8.1 e 46.1 da Lei 29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de
reposición non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto
expresamente o primeiro ou se produza a súa desestimación presunta polo transcurso do
prazo máximo dun mes establecido para ditar e notificar a resolución.

ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A “FEDERACIÓN DE PEÑAS RECREATIVAS
EL OLIVO” PARA O FOMENTO DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE
REUNIDOS
Dunha parte, D. Pablo Luis Estévez Rodríguez na súa calidade de Concelleiro Delegado da Área
de Participación Cidadá e Festas do Concello de Vigo (CIF : P-3605700-H), con enderezo en
Praza do Rei s/n de Vigo.
Doutra parte, D. Camilo Pais Martínez, con DNI 3599*****, en calidade de Presidente da
“Federación de Peñas Recreativas El Olivo” (CIF : G-36704666), con domicilio social na rúa
Otero Pedraio - Praza de Galegos Ilustres de Vigo, nº 5, de Vigo, en nome e representación da
mesma, segundo resulta da documentación incorporada ao expte. 10084/320.
E, actuando dona Susana Gallardo Fariña, en calidade de secretaria de Administración Municipal
do Concello de Vigo, dando fe do acto.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade
legal necesaria para o outorgamento do presente convenio,
MANIFESTAN
I.- Conforme ao previsto pola lexislación vixente, Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime
Local, Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia, RDL 781/1986, Texto refundido en materia
de Réxime Local, RD 2568/1986 de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Corporacións Locais, o Concello de Vigo recoñécelle á cidadanía os dereitos fundamentais a
participar directamente na actividade da administración municipal e a autoorganizarse a través
de asociacións e ser apoiada nos devanditos procesos.
Atendendo a estes principios básicos, o Concello de Vigo comprométese non só a garantir a
participación senón tamén a promovela activamente.
A tal fin, o Concello de Vigo recoñece a existencia na cidade de agrupacións, federacións,
asociacións, colectivos e outras entidades representativas tanto no ámbito territorial como
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sectorial. Todas elas, pola súa implantación e participación en múltiples actividades
reivindicativas, veciñais, festivas, culturais, etc., inflúen entre a poboación, detectando,
propoñendo e colaborando na solución da problemática social e urbana, e na dinamización da
vida cidadá e mellora da calidade de vida. Constitúen, daquela, un elemento máis do proxecto de
vertebración da sociedade civil, no real achegamento da xestión dos intereses públicos a
aqueles ós que van dirixidos, que non son outros que os cidadáns e cidadás desta cidade de
Vigo. Dentro das medidas de fomento e apoio ao asociacionismo, asume a tarefa de colaborar
coas entidades máis significativas no desenvolvemento dunha serie de accións de carácter
sociocomunitario que redundan no beneficio da cidadanía.
II.- Que a entidade “Federación de Peñas Recreativas El Olivo”, de conformidade co art. 2 dos
seus Estatutos, asume entre os seus fins, todos eles de interese para a cidadanía viguesa:
–
–
–
–
–

A estimulación e o desenvolvemento do deporte.
O fomento e a estimulación da cultura e o arte.
A organización e desenvolvemento de eventos recreativos.
O apoio a iniciativas realizadas en prol do desenvolvemento cultural de Vigo.
Outras: organización de equipos deportivos, programación de xogos, excursións, torneos
e outros eventos recreativos, organización de conferencias, actos culturais, veladas
artístico-musicais...

III.- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do 26/03/92,
modificado por acordo do 31/03/93), segundo Decreto de Alcaldía de data 16/05/97, a
“Federación de Peñas Recreativas El Olivo” atópase inscrita no Rexistro Municipal de entidades
sen ánimo de lucro do Concello de Vigo co número 143/90.
IV.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a “Federación de Peñas Recreativas El Olivo” leve a cabo os
proxectos e actividades sociocomunitarias planificadas para os meses de outubro de 2020 ata
setembro de 2021, que constitúen o obxecto do presente convenio e o seu fin social, axudando
económicamente ao financiamento dos gastos derivados da organización, fomento e execución
das mesmas.
V.- Que o Concello de Vigo prevé, no seu vixente orzamento municipal, a partida orzamentaria nº
9240 4890001, denominada “Convenio Federación Peñas Recreativas El Olivo”, nominativa a
favor da entidade, con unha consignación presupostaria de 15.000 €.
VI.- Tendo en conta que, de acordo co disposto no artigo 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia (LSG), o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concedente, os
intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión, cuxo
obxecto é contribuír aos gastos necesarios para levar a organización, promoción e execución
das actividades programadas pola federación de outubro de 2020 a setembro de 2021, cuxa
contía, segundo proxecto de actividades e orzamento, achegados pola entidade, ascende a:

ÁREAS

CONCEPTO

ORZAMENTO

CONTÍA SOLICITADA

Organización

Xestión e administración

9.000,00 €

9.400,00 €

Promoción

Edición da “ Revista Anuario”

1.000,00 €

1.200,00 €

Convivencia

COVID-19

2.900,00 €

3.100,00 €

Social

XXXVII Trofeo Cidade de Vigo de Xogos de
Mesa

2.100,00 €

2.300,00 €

15.000,00 €

16.000,00 €

TOTAIS

VII.- Que a entidade “Federación de Peñas Recreativas El Olivo” non incorre en ningunha das
circunstancias e prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei 38/03, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións (LXS), para obter a condición de beneficiaria da subvención, atópase ao corrente
das súas obrigas tributarias coas administracións estatal, autonómica e local, e fronte a
Seguridade Social, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións incorporadas
ao expediente.
VIII.- Que, en base as precedentes consideracións e ao interese social, cultural, público e
económico que para a cidade de Vigo representan as actividades que desenvolve a entidade
“Federación de Peñas Recreativas El Olivo”, o Concello de Vigo e a devandita asociación
conveñen a súa colaboración no ámbito sociocomunitario e a celebración deste convenio, de
conformidade cos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A entidade “Federación de Peñas Recreativas El Olivo” comprométese a colaborar
coa concellaría de Participación Cidadá e Festas do Concello de Vigo, para o fomento das
actividades previstas e, en concreto, a:
1. Levar a cabo a organización, promoción, fomento e execución das actividades obxecto do
presente convenio.
2. Comunicar ao Concello de Vigo, Concellaría de Participación Cidadá, cunha antelación de 15
días naturais, o lugar, datas e horas de inicio das actividades, e programación para desenvolver.
Así mesmo, obrígase a comunicarlle calquera incidencia que imposibilite ou aprace a actividade
requirida, que de ser o caso, comunicarase cunha antelación mínima de 5 días naturais á data
da súa realización.
3. Editar o material gráfico da programación das actividades sociais que figuran no convenio e a
súa distribución no idioma galego. En todos os casos deberá aparecer o logotipo oficial do
Concello de Vigo como patrocinador das actividades, sendo esta cuestión extensible ás placas
de trofeos, carpetas, distintivos e outros elementos que realicen.
4. A revista “Anuario” reservará dúas páxinas para os saúdas do alcalde e do concelleiro de
Participación Cidadá, figurando na contraportada do libro o texto "Patrocinado polo Concello de
Vigo - Concellería de Participación Cidadá-" co seu logotipo oficial. As páxinas para espazos
publicitarios incluiranse no interior do libro e limitaranse a un máximo de 16. Na memoria final
deberán indicarse os importes dos patrocinios publicitarios inxeridos na revista.
5. Darlles ás actividades o maior grao de publicidade, facendo constar expresamente, a través
da presenza destacada do logotipo oficial, cuxo modelo estará a disposición da entidade no
servizo de Participación Cidadá, que son actividades subvencionadas polo Concello de Vigo,
respectando, en todo momento, a súa imaxe corporativa.
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6. Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.
7. Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución das
actividades previstas.
8. As actividades de carácter sociocomunitario recollidas no presente convenio destinaranse ao
público en xeral. O seu acceso será aberto e gratuíto, limitándose o número de asistentes ao
aforo do lugar onde se celebren.
9. Presentará ao Concello de Vigo, a través da Concellería de Participación Cidadá e nos prazos
que establece o convenio, a memoria final xunto coa correspondente memoria económica, nos
termos sinalados no pacto noveno deste convenio, así como, o balance económico anual.
10. Comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras axudas que, para a mesma
finalidade, reciba doutras entidades públicas ou privadas.
11. Facilitar as actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, realicen os
técnicos do Concello, polo que estará obrigada a proporcionar canta información e
documentación se lle solicite ao efecto.
12. Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións.
13. Contratar un Seguro de Responsabilidade Civil Xeral, no que se inclúa a responsabilidade
por danos que poida causar a entidade a terceiros.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1. Conceder directamente á entidade Federación de Peñas Recreativas El Olivo unha
subvención por importe de 15.000 € (quince mil euros), con cargo a partida orzamentaria nº 9240
4890001, denominada “Convenio Federación Peñas Recreativas El Olivo” do vixente orzamento
municipal, co obxecto de colaborar no financiamento dos gastos derivados da organización,
promoción, execución e, en definitiva, fomento das actividades sociocomunitarias programadas
pola entidade para os meses de outubro de 2020 ata setembro de 2021.
2. Respectar a estrutura organizativa da “Federación de Peñas Recreativas El Olivo” e asinar o
convenio estruturado en áreas con programas específicos.
3. Colaborar na orientación, supervisión e avaliación das actividades realizadas.
Pola súa parte, o Concello está facultado para:
1. Obter a información e documentación que considere necesaria co fin de determinar o
cumprimento por parte da entidade, das actividades conveniadas, así como, a adecuación do
gasto ao valor de mercado.
2. Comprobar a adecuada xustificación, segundo o disposto no pacto noveno, a correcta
execución e o cumprimento dos obxectivos marcados e da finalidade que determinou a
concesión ou goce da subvención e, no seu caso, liquidar as contías correspondentes en
concepto de axuda económica derivada da súa execución.

3. Esixir o reintegro das cantidades percibidas, así como, os intereses de demora, cando
proceda conforme ao art. 37 da LXS.
4. Acordar a imposición de sancións pola comisión de infraccións administrativas en materia de
subvencións tipificadas na normativa reguladora.
Terceiro.- En virtude do art. 19.2 LXS, esta subvención será compatible con calquera outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración
ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación
deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, coa presentación da
xustificación da subvención outorgada.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá superar,
illadamente ou en concorrencia con outras, o da actividade subvencionada, suposto no que se
procederá na forma prevista nos artigos art. 37.3 da Lei Xeral de Subvencións e 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos, procederá a redución da subvención na mesma proporción. A
comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Quinto.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución total ou
parcial das actividades obxecto do convenio. Queda fora deste concepto a contratación daqueles
gastos nos que teña que incorrer para a realización por si mesma da actividade subvencionada.
Sexto.- A presente subvención está suxeita aos requisitos de publicidade esixidos por mor do
artigo 3 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno, resultando suxeitos obrigados polas disposicións do capítulo II do título I: os partidos
políticos, organizacións sindicais e organizacións empresariais e as entidades privadas que
perciban durante o período dun ano axudas ou subvencións públicas nunha contía superior a
100.000 euros ou cando polo menos o 40% do total dos seus ingresos anuais teñan carácter de
axuda ou subvención pública, sempre que alcancen como mínimo a cantidade de 5.000 euros.
Sétimo.- Para facilitar a administración do convenio poderase tramitar un pago anticipado de ata
o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de fondos con carácter previo á
xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo as actividades obxecto do
presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique o destino dos fondos
solicitados e a necesidade financeira dos mesmos. O 50% restante aboarase logo da
xustificación da totalidade do programa conveniado, tal e como se establece na cláusula novena
deste convenio.
A tal efecto e coa finalidade de cumprir co establecido no artigo 34.4 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, a entidade presentará declaración xurada de non atoparse en
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ningunha das situacións establecidas nos artigos anteriormente referendados e, conforme ao
artigo 31.6 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia de 13 de xuño.
De conformidade co art. 42 e ss. do RD 887/06, neste caso, óptase por non esixir ningún tipo de
garantía á entidade beneficiaria, xa que se ten en conta tanto o carácter social da actividade
subvencionada, como a traxectoria das anteriores colaboracións coa Federación de Peñas
Recreativas El Olivo.
Oitavo.- A entidade beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ao financiamento municipal
nas actividades subvencionadas, mediante a inserción do logotipo oficial do Concello de Vigo en
todo o material divulgativo que se edite ou publique ao respecto, con posterioridade a sinatura do
presente convenio. Así mesmo, colocará, en lugar preferente da sede social da entidade, un
cartel publicitario, anunciando a colaboración pública do Concello de Vigo no financiamento das
actividades da asociación dende o 1 de outubro de 2020 ata o 30 de setembro de 2021.
Noveno.- O pagamento da subvención realizarase logo de que o beneficiario xustifique a
realización do proxecto. A xustificación da subvención realizarase pola “Federación de Peñas
Recreativas El Olivo” mediante a presentación dunha memoria final, coa súa correspondente
conta xustificativa que acredite o cumprimento total do obxecto e condicións do convenio. O
prazo máximo para achegar esta xustificación será o 30 de setembro de 2021.
En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o
emprego do trámite en liña para presentar e tramitar a conta xustificativa da subvención otorgada
a través de sede electrónica do Concello de Vigo , mediante o Rexistro Xeral (tramitación por
internet). Require identificación e sinatura electrónica, por calquera das modalidades admitidas
polo
Concello
de
Vigo,
que
se
poden
consultar
no
enlace
https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=gal, do mesmo xeito que a/as
solicitude/s para concorrer ao procedemento.
A tenor do disposto no art. 81 do Regulamento da LXS establécese o emprego de medios
electrónicos, informáticos e telemáticos para o procedemento de xustificación das subvencións,
con indicación dos trámites que deberán ser cumprimentados por vía electrónica, informática ou
telemática e os medios electrónicos e sistemas de comunicación utilizables, que deberán
axustarse ás especificacións que se establezan por Orde do Ministerio de Economía e Facenda
(Orde EHA/2261/2007, do 17 de xullo, pola que se regula o emprego de medios electrónicos,
informáticos e telemáticos na xustificación de subvencións). A tal efecto, a entidade beneficiaria
achegará a documentación xustificativa por medios electrónicos, informáticos e telemáticos
(EIT), resultando esixible a aportación de facturas electrónicas e/ou copias das facturas orixinais
en papel dixitalizadas e asinadas electrónicamente.
Para proceder á xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a
subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos, deberá achegar a conta
xustificativa (integrada pola memoria de actividades e a memoria económica dos gastos
incorridos) a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de
identificación e sinatura electrónica admitidos na sede electrónica, que se poden consultar no
enlace https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=g a.
Os documentos que requiran sinatura, deberán asinarse electrónicamente antes do seu
envío a través da sede electrónica.

A conta xustificativa da subvención outorgada conterá a seguinte documentación e información:
a) Solicitude de abono da subvención asinada electrónicamente.
b) Memoria descritiva das actuacións realizadas asinadas electrónicamente xustificativas do
cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das
actividades realizadas e dos resultados obtidos, e nos que figurará, como mínimo e para cada
unha delas, a seguinte información:
1.Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado.
2.Datas e lugar de celebración.
3.Colectivo destinatario, número de beneficiarios e programación desenvolvida.
4.Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do curso e
horas de formación.
5.Actuacións realizadas.
6.Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e publicidade
relacionada coa actividade subvencionada.
7. No seu caso, memoria de prensa e comunicación.
8. No seu caso, rexistro fotográfico e/ou audiovisual.
9. Acreditar, mediante inserción, en lugar destacado, do logotipo oficial do Concello de Vigo a
difusión pública do cofinanciamento.
c) Unha memoria económica asinada electrónicamente, na que se relacionarán, de forma
numerada e correlativa, os gastos efectuados, con identificación do emisor/traballador, concepto
dos gastos, CIF/NIF do emisor/traballador, nº documento xustificativo, data do documento, Base
factura/nómina, no seu caso, IVE/IRPF, e importe total que se imputa á subvención. Así mesmo,
riscarase cun “x” diante do documento cuxo orixinal se achega, e reflectirase a suma total dos
gastos xustificados e a suma total dos documentos orixinais achegados, tendo presente que
deben xustificarse gastos por importe igual ou superior ao proxecto que serviu de base para a
concesión da subvención, e orixinais pola parte subvencionada, na forma prevista na Base 38.4
das Bases de Execución do Orzamento.
A parte do gasto do proxecto ou actividade non subvencionada xustificarase con copias de
facturas dixitalizadas asinadas electrónicamente, podendo substituírse pola presentación
dunha certificación na que se acredite que o programa ou actividade que foi obxecto de
subvención foi executada na súa totalidade.
d) Dos documentos xustificativos relacionados, achegaranse facturas electrónicas e/ou copias
dixitalizadas das facturas orixinais, asinadas electrónicamente, que deben cubrir, como
mínimo, o importe da subvención concedida, e ordenados correlativamente segundo o número
de orde asignado na relación numerada. Deberá terse en conta, con carácter xeral e, no seu
caso, que:
–
–
–

daráselle preferencia á presentación de facturas sobre os recibos de impostos
en ningún caso se admitirán simples recibos e/ou tiques de caixa, notas de entrega,
albarás, resgardos bancarios...
no caso de facturas electrónicas, a autenticidade da orixe e a integridade do seu contido,
deben estar garantida por algún dos medios previstos legalmente (firma electrónica,
código de verificación...)
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–
–
–

–

–

–
–

–

de conformidade co carácter finalista da subvención, non se admitirán facturas que
correspondan a conceptos non presupostados na memoria
as facturas deben emitirse a nome da entidade perceptora da subvención
cando unha entidade ou empresa emisora dunha factura estea exenta de IVE, deberá
achegar acreditación fidedigna da exención expedida polo órgano ou administración
competente
as facturas ou minutas por prestación de servizos profesionais deberán conter os
mesmos elementos que os especificados para as facturas, e tratándose de persoas
físicas deberá constar nas mesmas a pertinente retención do IRPF, así como a
acreditación de que se practicou e liquidou ante a Axencia Estatal da Administración
Tributaria dita retención
non se considerarán gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan
susceptibles de recuperación ou compensación, caso no que, tratándose de facturas,
computaranse os gastos acreditados deducido o IVE e o IRPF
xustificaranse as retencións e ingresos a conta do IRPF, así como, o abono das cotas da
Seguridade Social, aínda que estas cantidades non sexan imputables á subvención
cando se xustifiquen gastos de aluguer, Modelo 115 de autoliquidación de retencións e
ingresos a conta sobre determinadas rendas procedentes do arrendamento, así como,
fotocopia do contrato de arrendamento
cando se inclúan gastos de seguros, achegarase fotocopia do correspondente contrato
vixente durante o período subvencionado e o recibo de pagamento

e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia, acompañando as
correspondentes resolucións de concesión ou, no seu caso, declaración responsable de non
percepción doutras axudas para a mesma finalidade procedentes doutras administracións ou
entidades públicas ou privadas, nacionais, da Unión Europea ou de Organismos Internacionais.
f) A beneficiaria deberá estar ao corrente no seu cumprimento coas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
g) Declaración responsable asinada electrónicamente do representante legal da entidade
receptora, acreditativa dos seguintes extremos:
- Da veracidade da información e da autenticidade da documentación achegadas.
- Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade ou
proxecto subvencionado.
- Que foron abonados aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do dereito que
incorporan.
- Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación do
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi practicada a
pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia
Estatal da Administración Tributaria.
- Carta de pago do reintegro que proceda en supostos de remanentes non aplicados, excesos
obtidos sobre o custe de actividade subvencionada e o interese de demora correspondente
(artigos 19.3 e 37.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e art. 17.3 e 33.3
la Lei 9/2007, de 13 xuño de subvencións de Galicia).
- No seu caso, de non dedución do IVE, cuxo importe, derivado dos gastos da axuda a xustificar
é asumido pola entidade beneficiaria ao non poder deducilo.

- Que o programa ou actividade subvencionada que se indica a continuación foi executada na
súa totalidade.
h) No caso de solicitude de anticipo, declaración responsable de non incorrer en ningunha das
prohibicións ou situacións do art. 31.6 LSG.
i) Acreditarase a difusión pública do financiamento da Concellería de Participación Cidadá e
Festas, e de cada unha das actividades para cuxa realización se concede a presente
subvención, segundo memoria de actividades achegada, mediante a presenza destacada do
logotipo oficial do Concello de Vigo, respectando en todo momento a imaxe corporativa.
Décimo.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta corrente
número ES09 2080 5077 93 3040016285 (ABANCA).
Décimo primeiro.- Antes de proceder ao pago da subvención a entidade beneficiaria deberá
estar ao corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa Seguridade Social.
Décimo segundo.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a
natureza das actividades subvencionadas e se realicen no período comprendido entre o
01/10/2020 e o 30/09/2021.
Décimo terceiro.- A realización da actividade subvencionada, a súa axeitada xustificación e o
cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada polos
servizos da Concellaría de Participación Cidadá e Festas. A xefa do servizo de Participación
Cidadá emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias
que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida
a actividade subvencionada.
Décimo cuarto.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida
pola Concellaría de Participación Cidadá e Festas e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal
de Contas e Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do
destino das subvencións.
Décimo quinto.- Procederá 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 37 Lei Xeral de Subvencións.
Cando o incumprimento da actividade se traduza nunha diminución significativa do proxecto
subvencionado, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá
ao reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso
da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo sexto.- En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei Xeral de Subvencións e, no seu caso, Título IV da Lei de
Subvencións de Galicia e Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas para o exercicio da potestade sancionadora.
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Décimo sétimo.- A entidade beneficiaria está informada de que os datos persoais facilitados nos
anexos, son indispensables para a xestión da subvención e serán incorporados a un ficheiro
municipal aos exclusivos efectos da instrución do procedemento para a concesión obxecto do
presente convenio, a práctica da publicación, comunicacións e notificacións de obrigatorio
cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións
previstas na normativa reguladora das subvencións, en orden á conclusión do proceso de
subvención, polo que a súa achega é obrigatoria.
O Concello de Vigo ten a condición de responsable deses datos e asume todas as obrigas
derivadas da Lei 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos
Dixitais e do Regulamento (UE) 2016/679 – RXPD do Parlamento Europeo e do Consello sobre
protección de datos de carácter persoal e das demais disposicións vixentes nesta materia.
A lexitimación do tratamento deses datos está baseada no consentimento expreso das persoas
interesadas en participar no procedemento e no exercicio lexítimo das competencias legais do
Concello de Vigo, conforme coa normativa de réxime local e sectorial aplicable.
O prazo de conservación dos datos facilitados será o necesario para a completa execución do
procedemento, incluído o prazo de prescrición a efectos de posibles responsabilidades derivadas
da actividade ou do dito tratamento.
Os datos poderán ser cedidos tamén a outras Administracións públicas cando sexa necesario
para a correcta prestación do servizo ou ben en cumprimento dun mandato legal ou xudicial.
Tamén poderán ser verificados e cotexados con calquera outros dos que as demais
Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade.
As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de decisións
individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na normativa
vixente, perante o órgano responsable do ficheiro (Concelllo de Vigo). Así mesmo, teñen dereito
a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Poderán obter máis información na web municipal ou contactando co delegado de protección de
datos no enderezo: dpd.vigo@vigo.org
Décimo oitavo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que
se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en
materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos
non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as
Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas de dereito
administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Décimo noveno.- A presente subvención se rexistrará na BDNS no momento da concesión do
convenio, conforme establece a Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e no
portal de transparencia do Concello de Vigo.
Vixésimo.- - O convenio entrará en vigor no momento da súa sinatura e despregará os seus
efectos ata o completo desenvolvemento do proxecto subvencionado (2021).

E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, en Vigo, data sinatura electrónica,

ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar de urxencia
os asuntos seguintes, de conformidade co artº. 51 do Texto Refundido das
disposicions legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por Decreto
lexislativo 781/1986 de 18 de abril.
.Rectificación de erro material relativo ao expediente de aprobación do
convenio de colaboración coa Deputación Provincial de Pontevedra para o
desenvolvemento e celebración do “XLVII Simposium Nacional de Alumbrado” na
cidade de Vigo”. Expte. 52048/444.
Antes do tratamento de ditos asuntos para a súa aprobación (no seu caso, fora da
orde do día) 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 24.02.2021, 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.

15(844).RECTIFICACIÓN DE ERRO MATERIAL RELATIVO AO EXPEDIENTE
DE APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN COA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA O DESENVOLVEMENTO E
CELEBRACIÓN DO “XLVII SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO” NA
CIDADE DE VIGO”. Expte. 52048/444.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do
asunto de referencia por estar fóra da orde do día, de conformidade coa xustificación
que consta no expediente aportada polo servizo correspondente.
Dáse conta do informe-proposta de data 21/09/21, asinado pola xefa de
Electromecánicos e Aforro Enerxético, o xefe do Servizo Administrativo e de Control
Orzamentario, o xefe do Servizo Xurídico de Servizos Xerais e polo concelleirodelegado de Área, que di o seguinte:
Antecedentes
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 10.09.2021 acordou entre outros:

S.ord. 22/09/2021

Primeiro.- Aprobar o convenio entre o Concello de Vigo e a Deputación provincial de Pontevedra para a celebración para o desenvolvemento e celebración do “XLVII SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO” NA CIDADE DE VIGO, transcrito no Anexo I do presente expediente.
Segundo.- Solicitar da Deputación provincial de Pontevedra a aprobación e subscrición do
convenio que se anexa para o desenvolvemento e celebración do “XLVII SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO” NA CIDADE DE VIGO.
Terceiro.- Comprometerse a dar cumprimento ás condicións do convenio nos termos do
mesmo.
Cuarto.- Remitir o convenio unha vez asinado á Secretaría do Goberno Local, aos efectos
de publicidade.
Segundo.- Revisado o expediente detéctase un erro material no citado acordo da Xunta de
Goberno Local, no texto do propio convenio, en relación ao ano dos orzamentos indicado no
apartado “EXPOÑEN” II. ONDE DI..” A Deputación Provincial de Pontevedra nos orzamentos do
ano 2020 contempla unha aplicación orzamentaria, no capítulo de transferencias de capital, para
convenios co Concello de Vigo” … ” DEBE DICIR “II. A Deputación Provincial de Pontevedra nos
orzamentos do ano 2021 contempla unha aplicación orzamentaria, no capítulo de transferencias
correntes, para convenios co Concello de Vigo”; e no pacto “TERCEIRO.- EXECUCIÓN DO
CONVENIO 1º.- ONDE DI..”A execución do presente convenio e o seu financiamento polas
partes asinantes terá lugar co seguinte desglose:

Deputación de Pontevedra
Concello de Vigo
TOTAL CONVENIO

Exercicio 2020
25.000,00 €
5.492,00 €
30.492,00 €

DEBERÍA DICIR “Exercicio 2021”..”
O erro atópase no informe proposta de data 08.09.2021 asinado pola xefa do Servizo de
Electromecánicos e Aforro Enerxético, o Xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario e
o Tte Alcalde, Concelleiro-delegado de Fomento e Servizos.

Fundamentos técnicos e xurídicos
Primeiro.- O artigo 109 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas establece que as administracións públicas poderán,
así mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio o a instancia dos interesados, os
errores materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos.

Segundo.- No presente suposto, concorre un erro detectado que pode ser considerado
como mero erro material, aritmético ou de feito, que se pode constatar sen necesidade de
hipótese, deducións ou maiores interpretacións respecto diso, polo que resulta procedente a
utilización da vía do artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
Terceiro.- A aprobación do convenio corresponde á Xunta de Goberno Local, a tenor do
disposto no artigo 127.1.g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local (LRBRL).

Polo anteriormente exposto, PROPONSE á Xunta de Goberno Local, a adopción do
seguinte acordo:
Rectificar o erro advertido no Acordo da Xunta de Goberno de data 10 de setembro de 2021,
no referente ao texto do convenio contido no Anexo I, en relación ao ano dos orzamentos
indicado no apartado “EXPOÑEN” parágrafo II e no pacto “TERCEIRO.- EXECUCIÓN DO
CONVENIO” apartado 1º; con respecto ao informe proposta de data 08.09.2021 asinado pola
xefa do Servizo de Electromecánicos e Aforro Enerxético, o Xefe do Servizo Administrativo e
Control Orzamentario e o Tte Alcalde, Concelleiro-delegado de Fomento e Servizos. Q uedando
redactado o texto do citado convenio como segue:

ANEXO I:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA O DESENVOLVEMENTO E CELEBRACIÓN DO
“XLVII SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO” NA CIDADE DE VIGO.

No Pazo Provincial, _________ de ___________ de 2021

INTERVEÑEN:
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
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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
As 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.- Que a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo comparten como criterio que os
concellos, como administración democraticamente escollida, deben ser os axentes
protagonistas nos eidos administrativos ós que ten que corresponder a decisión, o deseño e
o impulso da acción local e do desenvolvemento das políticas locais; ó 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 nos orzamentos do ano 2021 contempla unha
aplicación orzamentaria, no capítulo de transferencias de capital, para convenios co
Concello de Vigo.
III.- Dentro das actuacións que se están a levar dende o Concello de Vigo en aras a unha
mellora ambiental, eficiencia e aforro enerxéticos, estase a estudar o cambio de tecnoloxías
e control da iluminación que permitan unha mellora na xestión de consumo de enerxía
vinculada á iluminación pública do viario de Vigo.
Estas actuacións inclúen, dentro das competencias municipais propias previstas no
art.25.2.d, da Lei 7/1985 Reguladora das bases de Réxime local, na redacción dada pola Lei
27/2013 no seu artigo 8.2 d), que atribúe competencias“ infraestrutura viaria e outros
equipamentos da súa titularidade”, entre outras cuestións, o promover actividades e prestar
os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da
comunidade veciñal.
Na actualidade todos os proxectos vinculados ao cumprimento dos obxectivos enmarcados
na Axenda 2030 sobre a eficiencia enerxética e a redución da dependencia enerxética así
como a aplicación de novas tecnolóxicas no ámbito da iluminación pública, teñen un novo
marco para o seu desenvolvemento dentro do Plan de Recuperación, Transformación e
Resilencia aprobado polo Goberno de España, polo cal, o estudo, análise e debate sobre
este ámbito posibilitará un mellor desenvolvemento de calquera das actuacións a
desenvolver.
IV..- Que o artigo 36.1.d) da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
atribúe ás deputacións a competencia na cooperación no fomento do desenvolvemento
económico e social e na planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias
das demais Administracións Públicas neste ámbito. Asemade o artigo 109 da Lei 5/1997, de
22 de xullo, da administración local de Galicia encoméndalles en xeral, o fomento e a

administración dos intereses peculiares da provincia e por outro lado o artigo 118 da LALGA
atribúe as Deputacións Provinciais rexer e administrar os intereses peculiares da provincia,
creando, conservando e mellorando os servizos.
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
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, e os
artigos 198 e seguintes da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia.
VI.- Que o Concello de Vigo e a Deputación de Pontevedra consideran que a celebración en
Vigo do XLVII SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO, de acordo coa proposta de
organización do Comité Español de Iluminación nas datas do 29 de setembro ao 1 de
outubro de 2021, e unha actuación estratéxica encamiñada a afondar na colaboración
administrativa entre ambas institucións e, especialmente, para a cooperación no
desenvolvemento dun proxecto de interese xeral para ambas entidades é articular o réxime
de colaboración entre o Concello e a Deputación para o financiamento dos custes
vinculados ao presente convenio.
VII.- Neste contexto, o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra veñen
desenvolvendo diversas actuación para a mellora da eficiencia enerxética tanto no proxectos
de humanización das rúas da cidade, como nos propios proxectos de mellora das
infraestruturas dos campos de fútbol. Estes proxectos contemplan investimentos moi
importantes na incorporación de novas tecnoloxías nos sistema de iluminación o que
redunda tanto na eficiencia lumínica, como no aforro do consumo de enerxía.
VIII.- Que, de acordo coas precedentes consideracións o Concello de Vigo e a Deputación
Provincial de Pontevedra, acordan aprobar o presente convenio de colaboración para a
celebración en Vigo do XLVII SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO, de acordo coa
proposta de organización do Comité Español de Iluminación nas datas do 29 de setembro
ao 1 de outubro de 2021, que asinan agora os aquí comparecentes, con arranxo ós
seguintes

PACTOS:
PRIMEIRO.- OBXECTO DO CONVENIO
O obxecto do presente convenio é establecer as condicións de colaboración financeira entre
a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo para o desenvolvemento e celebración do
“XLVII SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO” na cidade de VIGO, de acordo coa
proposta de organización do Comité Español de Iluminación nas datas do 29 de setembro
ao 1 de outubro de 2021.
SEGUNDO.- IMPORTE E FINANCIAMENTO
O importe ó que se refire o presente convenio, atende ás necesidades de desenvolvemento
e celebración do “XLVII SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO” en Vigo.
O presuposto total do proxecto ascende, segundo o detalle presentado, a 177.367,00 €. A
achega comprometida neste convenio ascende a cantidade de 30,492,00 €, co obxecto de
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financiar os gastos derivados das instalacións do “Auditorio Mar de Vigo”.
1º.- A Deputación Provincial de Pontevedra comprométese a achegar a cantidade total de
VINTE CINCO MIL EUROS (25.000,00 €).
A achega da Deputación de Pontevedra realizarase contra a aplicación
2021/942.9420.462.14 do orzamento provincial- A Concelllos-Actividades (Vigo-Pontevedra).
2º.- O Concello de Vigo obrígase a achegar a contía total de CINCO MIL CATROCENTOS
NOVENTA E DOUS EUROS (5.492,00 €)
A achega do Concello de Vigo será financiada con cargo a aplicación 1650.480.00.10 que se
dotará a partir da xeración de crédito da achega da Deputación Provincial de Pontevedra
obxecto deste convenio polo importe de 25.000,00 € e o importe da achega do Concello de
Vigo de 5.492,00 € será dotado mediante transferencia de crédito a aplicación indicada coa
baixa do citado importe da aplicación 1650.221.12.00 de acordo co RC 202100076190. Polo
cal tendo en conta dita consideración atopámonos ante un suposto de tramitación anticipada
dun expediente de gasto, polo que a achega prevista do Concello de Vigo queda
condicionada á existencia de crédito no momento da formalización do convenio.
As aportacións comprometidas pola Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo
consisten nunha contías fixas máximas, no caso de que a actividade realizada teña un custo
inferior ó inicialmente previsto e sempre que isto non supoña unha execución deficiente da
totalidade do proxecto, a contía da subvención reducirase proporcionalmente.

TERCEIRO.- EXECUCIÓN DO CONVENIO
1º.- A execución do presente convenio e o seu financiamento polas partes asinantes terá
lugar co seguinte desglose:

Deputación de Pontevedra
Concello de Vigo
TOTAL CONVENIO

Exercicio 2021
25.000,00 €
5.492,00 €
30.492,00 €

2º.- O Concello tramitará unha proposta de convenio para a implementación da colaboración
coa entidade ”Comité Español de Iluminación”, con CIF:G78487832, como organizadora do
“XLVII SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO”. Dita sociedade é a entidade
organizadora de dito evento, polo que é titular do dereito exclusivo vinculados a
organización do mesmo.
3º.- Formalizado o expediente coa entidade ”Comité Español de Iluminación” como
organizadora do SIMPOSIUM, remitirase unha copia á Deputación Provincial.
4º.- A Administración municipal remitira á provincial, a xustificación das actuacións recollidas
no convenio de colaboración.
5º.- A Deputación Provincial poderá inspeccionar as actuacións obxecto do presente
convenio cando o teña por conveniente, así como formular as observacións que estime
pertinentes, sen prexuízo do que corresponda en exclusiva á Comisión de Seguemento do

convenio, que se reunirá cando o estime conveniente o seu responsable, por decisión propia
ou a petición de calquera dos seus membros.
CUARTO.- COMPROMISOS DO CONCELLO
O Concello de Vigo obrígase a:

➢ Redactar unha proposta de texto de convenio, entre o Concello de Vigo e ó Comité
Español de Iluminación”, con CIF: G78487832, para a celebración da “XLVII
SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO”, tendo en conta a condición de entidade
organizadora co dereito exclusivo do citado evento.

➢ Aprobar o texto do convenio pola Xunta de Goberno Local, de conformidade co artigo
127.1.g) LRBRL e remitir un exemplar do acordo á Deputación Provincial xunto co
convenio.

➢ Cofinanciar os custes derivados do convenio, ata a cantidade máxima de CINCO
MIL CATROCENTOS NOVENTA E DOUS EUROS (5.492,00 €) de conformidade co
disposto no pacto segundo

➢ Esixir que se obteñan os correspondentes permisos e que se tramiten ante outros
organismos as autorizacións pertinentes que fosen precisas.

➢ Xustificar perante a Deputación, as actuacións executadas mediante a presentación
da seguinte documentación acreditativa dos gastos:

•

Copia do acordo de aprobación da Xunta de Goberno Local e do texto do
convenio asinado entre o Concello de Vigo e Comité Español de Iluminación”,
con CIF: G78487832 , para a celebración da “XLVII SIMPOSIUM NACIONAL DE
ALUMBRADO”

•

Memoria das actividades realizadas relacionadas cos gastos da actividade
subvencionada; informe favorable de pagamento da xustificación do convenio
asinado polo responsable do servizo.

•

Facturas, ou documentos análogos acreditativos do gasto efectuado, aprobadas
polo órgano competente do Concello;

•

Conta xustificativa que relacione os gastos da actividade subvencionada;

•

Memoria de gastos e ingresos relacionados coa actividade;

•

Certificación de pagamento a favor da "Comité Español de Iluminación”, con CIF
G78487832, para a celebración da “XLVII SIMPOSIUM NACIONAL DE
ALUMBRADO” asinada polo Tesoureiro do Concello de Vigo;

•

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.

➢ 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
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pública ou ente privado nacional ou internacional, con expresión da súa contía.

➢ 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, ó 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 será de aplicación o establecido no Decreto 11/2009,
do 8 de xaneiro, na Lei 38/2003 Xeral de Subvencións e no seu regulamento,
aprobado po-lo Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo.
QUINTO.- COMPROMISOS DA DEPUTACIÓN
A Deputación de Pontevedra comprométese a cofinanciar os custes derivados do convenio,
ata a cantidade máxima de VINTE CINCO MIL euros, (25.000,00€) de conformidade co
disposto no pacto segundo, que será librada contra a presentación das correspondentes
facturas ou documentos análogos acreditativos do gasto efectuado, así como da restante
documentación xustificativa necesaria e logo da súa fiscalización pola Intervención
provincial.
A Deputación Provincial poderá inspeccionar a execución das prestacións obxecto do
presente convenio e formular as observacións que estime pertinentes.
Non obstante, as actuacións estarán sometidas á comprobación explícita da execución das
prestacións por parte dos servizos técnicos da Deputación Provincial.
A Deputación prestará a colaboración 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, en cumprimento do disposto no artigo 53 da
Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, e da Resolución
Presidencial núm. 2017008767 de 8 de maio de 2017, tratándose asemade dun convenio
cuxas achegas económicas non exceden de 600.000,00 euros.
SEXTO.- PUBLICIDADE
En toda a documentación e informacións relativas ás actuacións derivadas do obxecto do
presente convenio incluirase a imaxe corporativa que a este fin faciliten, en todos os
formatos, a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo.
As accións a desenvolver dentro do XLVII SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMBRADO,
deberán garantir un alto impacto e visibilidade da colaboración entre a Deputación de
Pontevedra e o Concello de Vigo.
Por outra parte, 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 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 e cara a contribuír aos principios de publicidade

e transparencia, a Intervención Xe-ral da Administración do Estado publicará na súa páxina
web as subvencións concedidas, segundo o establecido nos artigos 20.4 e 20.8.b da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
SÉTIMO.- COMPATIBILIDADE CON OUTRAS SUBVENCIÓNS
Conforme ao disposto no artigo 40.1º, letra d) do Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que
se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a
achega económica prevista no presente instrumento será compatible con outras
subvencións, ingre-sos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera
Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de
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.
OITAVO.- 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 dous
representantes de cada unha das Administracións asinantes, un dos cales terá carácter
técnico.
Corresponderá á Comisión de Seguimento, entre outras funcións:

•

A puntual recepción de información sobre todas as actuacións que se produzan na
execución do convenio.

•

Impulsar e avaliar o cumprimento deste convenio propoñendo as actuacións que se
consideren precisas.

•

Propoñer a interpretación, no caso de dúbida, do seu contido.

•

Se xorden controversias na aplicación do convenio propoñerlles ás partes a súa
resolución.

•

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.

A Comisión de Seguimento reunirase cando o estime conveniente 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. Na reunión constituínte da Comisión de Seguimento
designarase ao seu responsable e ao seu secretario que levantará acta das súas reunións.
NOVENO.- VIXENCIA
O convenio producirá os seus efectos desde a data da súa sinatura ata a total execución do
proxecto subvencionado ao que o mesmo se refire, que terá lugar entre as datas do 29 de
setembro e 1 de outubro de 2021, sen que en ningún caso o seu prazo de vixencia poida
superar o 31 de decembro de 2021.
DÉCIMO.- EXTINCIÓN DO CONVENIO
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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 obrigas ou compromisos que se consideran incumpridos. Este
requirimento será comunicado tamén ao responsable da Comisión de Seguimento. Se
transcorrido o prazo indicado no requirimento persistise 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
danos e perdas causados.
4º.- Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio.
5º.- Por calquera outra causa distinta das anteriores prevista no convenio ou noutras leis.
UNDÉCIMO.- RÉXIME XURÍDICO.
O presente convenio ten natureza administrativa e 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 e o seu regulamento
de desenvolvemento; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos
pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos orzamentos das
Administracións asinantes e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto,
as normas de dereito privado.
Así mesmo, ante a falta de entendemento previo pola Comisión de seguimento e control as
partes quedan sometidas á xurisdición contencioso-administrativa na resolución de posibles
controversias que puidesen suscitar o incumprimento ou a interpretación do convenio.
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.

ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
16(845).ROGOS E PREGUNTAS.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. Presidente rematou a sesión ás quince 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

S.ord. 22/09/2021

