ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 30 de decembro de 2013
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Raquel Díaz Vázquez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

D. Cayetano Rodríguez Escudero
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez

Na Casa do Concello de Vigo, ás once horas e vinte minutos do día trinta de
decembro de dous mil trece e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr.
Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de
Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA
E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación
legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o secretario de Admón. Municipal, Sr. Lorenzo
Penela, por ausencia da titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, e o
interventor xeral, Sr. García Alvarez, e a titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó
Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1516).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(1517).SUBVENCIÓN Á ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA POLAS
ACTIVIDADES DA TEMPADA LÍRICA ANUAL DE VIGO. EXPTE. 10713/101
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes-proposta do 05 e 2712-13 do xefe de Protocolo e RR PP, conformados pola concelleira de Facenda;
vistos así mesmo os informes xurídico e da Intervención do 23 e 26-12-13,
respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:
Conceder a Asociación de Amigos de la Opera de Vigo (G-36622116) unha subvención pola contía de 15.000 euros para os gastos da celebración da tempada lírica
anual de Vigo.
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1. 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.
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 subvencio nada as actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en
que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos
fondos recibidos.
2. A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de Subvencións de
Galicia.
3. A beneficiaria, antes do 26 de decembro, deberá xustificar o cumprimento da finalidade
para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a de claración das actividades realizadas e dos gastos incorridos; os xustificantes de pago
dos gastos incorridos con facturas ou documentos de
valor probatorio equivalente
e o importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que financiaran tamén a actividade subvencionada.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de pago dos gastos incorridos, estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que
non reúnan as esixencias previstas no RD 1619/2012, de 30 de novembro polo que se
regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se computará o gasto acreditado de ducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito imposto. Non será preciso que
nos documentos xustificativos de pago conste de forma expresa que os pagos aos que
os mesmos se refiren foron satisfeitos con anterioridade ao proceso de xustificación do
cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención.
Se o beneficiario solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención e si o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste caso o importe esacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área
xestora da subvención procederá á devolución do orixinal.
4. Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha
declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei 9/2007 de subvencións de
Galicia.
5. O beneficiario deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida polo Concello de
Vigo 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.
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6. Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 LSG.
7. Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer o beneficiario da subvención a que
se refire este convenio e procedemento para a súa aprezación e imposición, estarse ao
disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD
1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para
o exercizo da potestade sancionadora.
8. O beneficiario está informado de que os seus datos e os do seu representante serán in corporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución
do procedemento para a concesión da subvención e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións
previstas na Lei de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26
de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento o Concello de Vigo.
9. O beneficiario poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o Concello de Vigo.
10. No demais, a concesión da subvención obxecto da presente resolución, rexerase pola
Lei 38/2003 de 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño,
polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación
básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006,
polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos vixentes
orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu
defecto, as normas de dereito privado.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás once horas e
vinte e cinco minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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